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SEÇÃO I

Ata da 174a Sessão, Extraordinária, 
Matutina, em 17 de agosto de 2010

Presidência dos Srs.: Marcelo Ortiz, 1º Suplente de Secretário Luiz Couto,  
Flávio Bezerra, Edinho Bez, Mauro Benevides, Ilderlei Cordeiro,  

§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Não haven-

do quorum regimental para abertura da sessão, nos 
termos do § 3º do art. 79 do Regimento Interno, aguar-
daremos até meia hora para que ele se complete.

Às 9 horas e 59 minutos Comparecem 
à Casa os Srs.:

Marco Maia
Partido Bloco

RORAIMA
Marcio Junqueira DEM
Presentes Roraima: 1

PARÁ

Gerson Peres PP
Presentes Pará: 1

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPcdobPrb
Presentes Amazonas: 2

RONDÔNIA
Anselmo de Jesus PT
Ernandes Amorim PTB
Presentes Rondônia: 2

ACRE
Nilson Mourão PT
Presentes Acre: 1

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Presentes Tocantins: 1

MARANHÃO

Domingos Dutra PT
Pedro Fernandes PTB
Presentes Maranhão: 2

CEARÁ

Chico Lopes PCdoB PsbPcdobPrb
Flávio Bezerra PRB PsbPcdobPrb
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Linhares PP
Presentes Ceará: 5

PIAUÍ

Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Presentes Piauí: 1

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Luiz Couto PT
Major Fábio DEM
Marcondes Gadelha PSC
Presentes Paraíba: 4

BAHIA

Geraldo Simões PT
Jorge Khoury DEM
José Rocha PR
Jutahy Junior PSDB
Roberto Britto PP
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Presentes Bahia: 6

ESPÍRITO SANTO

Capitão Assumção PSB PsbPcdobPrb
Jurandy Loureiro PSC
Presentes Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Jorge Bittar PT
Presentes Rio de Janeiro: 2

SÃO PAULO

Emanuel Fernandes PSDB
João Dado PDT
José Genoíno PT
Luiza Erundina PSB PsbPcdobPrb
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Presentes São Paulo: 5

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PSC
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPcdobPrb
Presentes Distrito Federal: 3

GOIÁS

Pedro Wilson PT
Presentes Goiás: 1
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MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Presentes Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Dilceu Sperafico PP
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Wilson Picler PDT
Presentes Paraná: 4

SANTA CATARINA

Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
João Matos PMDB PmdbPtc
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Germano Bonow DEM
Maria do Rosário PT
Presentes Rio Grande do Sul: 2

I  – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – A lista de 
presença registra na Casa o comparecimento de 52 
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. PAES DE LIRA, servindo como 2º Secre-
tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, 
a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Passa-se à 
leitura do expediente.

O SR. PAES DE LIRA, servindo como 1º Secre-
tário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE
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Of. nº 1.191/ 2010 /SGM/P

Brasília, 17 de agosto de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Lira
Anexo III – Gabinete nº 267
Nesta

Assunto: Devolução de Proposição

Senhor Deputado,
Reporto-me ao Projeto de Decreto Legislativo nº 

2.840, de 2010, de sua autoria, que “Susta os efeitos 
gerados pelo ato do Poder Executivo na participação 
da elaboração do Documento “Consenso de Brasília”, 
originado por Conferência organizada por Órgão da 
Organização das Nações Unidas em conjunto com a 
Secretaria de Política para as Mulheres do Brasil”.

1. Informo a Vossa Excelência que não será pos-
sível dar seguimento à proposição em apreço, em 
virtude de ela conter matéria evidentemente inconsti-
tucional, consoante o disposto no art. 49, inciso V, da 
Constituição Federal.

2. Nesse sentido, encaminho-lhe em devolução 
o referido projeto, nos termos do artigo 137, § 1º, inci-
so II, alínea b, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados.

Atenciosamente, – Michel Temer, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.840, DE 2010 

(Do Deputado Paes de Lira)

Susta os efeitos gerados pelo ato do 
Poder Executivo na participação da elabora-
ção do Documento “Consenso de Brasília”, 
originado por Conferência organizada por 
Órgão da Organização das Nações Unidas 
em conjunto com a Secretaria de Política 
para as Mulheres do Brasil.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam sustados os efeitos gerados pelo 

Documento “Consenso de Brasília”, originado pela XI 
Conferência Regional Sobre a Mulher da América latina 
e do Caribe, realizada pela Comissão Econômica para a 
América Latina e o Caribe (CEPAL) do Conselho Econô-
mico e Social da Organização das Nações Unidas, em 
conjunto com a Secretaria de Política para as Mulheres 
do Brasil, entre os dias 13 e 16 de julho de 2010.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Justificação

A presente proposição visa, precípuamente, sus-
tar os efeitos gerados pelo Documento “Consenso de 

Brasília, gerado pela XI Conferência Regional sobre a 
Mulher da América Latina e do Caribe, ocorrida entre 
13 e 16 de julho de 2010.

Enfatizando que este documento promoveu, atra-
vés da participação sem ressalvas do Ministro das 
Relações Exteriores Celso Amorim e da Secretária de 
Políticas para as Mulheres Nilcéia Freire, o apoio do 
Governo Brasileiro à irrestrita prática do aborto.

Ocorre que a Constituição Federal ampara como 
direito fundamental e indisponível a vida. Vida que in-
questionavelmente, ainda que no ventre materno é 
distinta da vida da mãe.

Tanto é que esta casa aprovou recentemente na 
Comissão competente para apreciação do mérito, a 
qual seja a Comissão de Seguridade Social e Família, 
o Projeto de Lei nº 478 de 2007, instituindo o Estatuto 
do Nascituro.

Se assim não o fosse a vida gerada no ventre 
seria equiparada à vida de um parasita, um verme 
descartável cuja a morte seja tão desejável que impli-
caria até mesmo na desconsideração do risco de sua 
retirada para a vida e a saúde da gestante.

Insta ponderar que o processo de crescimento 
e formação da criança, sabidamente, prossegue após 
o parto repercutindo até a chegada da vida adulta do 
indivíduo.

Assim, pouco importa se a discussão incide sobre 
a interrupção da vida de um nascituro, recém-nascido, 
criança ou adolescente. Em todos os casos haverá in-
terrupção da vida.

O consenso apontado no texto é o das organiza-
ções que promovem o aborto, em nada se integrando 
ao pensamento do povo brasileiro, nem da maioria 
dos países latino-americanos, majoritariamente con-
trários tanto ao aborto, como também à legalização 
do aborto.

Nitidamente, o documento fere a legalidade, isso 
porque o Brasil, além de nos diplomas legais pátrios, 
dentre eles a Constituição federal, está comprometido 
em virtude de vários tratados internacionais, a reco-
nhecer a personalidade jurídica desde a concepção e a 
defender a vida humana desde antes do nascimento.

A Declaração Universal de Direitos Humanos 
da ONU, assinada pelo Brasil, afirma, desde 1948, 
em sés artigos 3 e 6, que “todo indivíduo tem direito à 
vida, à liberdade e à segurança de sua pessoa. Todo 
ser humano tem direito, em todas as partes, ao reco-
nhecimento de sua personalidade jurídica”.

Dez anos depois, em 1958, a Convenção sobre os 
Direitos da Criança da ONU, da qual o Brasil é signatá-
rio, foi além e afirma que “a criança, em virtude de sua 
falta de maturidade física e mental, necessita proteção 
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e cuidados especiais, inclusive a devida proteção legal, 
tanto antes quanto após seu nascimento”.

Passados mais de dez anos, em 1969, o Pacto 
de São José da Costa Rica, do qual o Brasil também 
é signatário, afirma em seus artigos 1, 3 e 4 que “para 
efeitos desta convenção, pessoa é todo ser humano. 
Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua 
personalidade jurídica. Toda pessoa tem o direito de 
que se respeite a sua vida. Esse direito deve ser pro-
tegido pela lei e, em geral, desde o momento da con-
cepção.”

Em nosso ordenamento jurídico o Código Penal 
de 1940 já reconhecia o nascituro como pessoa ao ti-
pificar o crime de aborto sob o título de “Crimes Contra 
a Pessoa” em seus artigos 124 a 128.

A mesma inteligência é encontrada no Código Civil 
Brasileiro de 2002, em seu artigo 1.798, que ao tratar 
do direito de herança, menciona como pessoas tanto 
“as nascidas como as já concebidas” ao afirmar:

“Legitimam-se a suceder as pessoas nas-
cidas ou já concebidas no momento da aber-
tura da sucessão”.

Diz a Constituição Federal em seu artigo 5º:

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 [...]

No mesmo diapasão, o Código Civil já em seu 
artigo 2º garante:

Art. 2º A personalidade civil da pessoa 
começa do nascimento com vida; mas a lei 
põe a salvo, desde a concepção, os direitos 
do nascituro.

Deste modo, impossível não asseverar que a 
própria lei deixa claro haver vida desde o momento 
da concepção, e que o Brasil já está comprometido, 
por meio de tratados internacionais de direitos hu-
manos de caráter vinculante, a defender “o direito à 
vida, em geral, desde o momento da concepção”, o 
que configura, inclusive, a ilegalidade do Consenso 
de Brasília. Portanto, falar-se em aborto importa em 
flagrante violação ao texto constitucional e ao direito 
internacional, ferindo garantia fundamental e portanto 
direito indisponível.

Ponderadas as considerações ventiladas, resta 
claro ser inadmissível o Governo Brasileiro, sem res-
paldo constitucional manifestar à comunidade inter-
nacional qualquer inclinação às políticas de liberação 
irrestrita do aborto.

Aos representantes do Estado não é permitido, 
ainda que por instrumento não formal aderir ou prolatar 
pelo Poder Executivo atos que atentem contra a Cons-
tituição Federal e Tratados de Direitos Internacionais 
já sancionados pelo legislativo.

O ato dos dois Ministros de Estado aqui men-
cionados incorre em violação a tais fundamentos e 
princípios.

Por esses motivos, pugnamos pela aprovação do 
presente Projeto de Decreto Legislativo.

Sala das Sessões,   de agosto de 2010. – Paes 
de Lira, Deputado Federal PTC/SP.

Devolva-se a proposição, por contrariar 
o disposto no artigo 49, inciso V, da Consti-
tuição, c/c artigo 137, § 1º, incisos I e II, alí-
nea b, do RICD. Oficie-se ao Autor e, após, 
publique-se.

Proposição Sujeita à Apreciação do Ple-
nário

Em 17-8-10. – Michel Temer, Presi-
dente.

Of. nº 1.192 / 2010 /SGM/P

Brasília, 17 de agosto de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Zonta
Anexo IV – Gabinete nº 741
Nesta

Assunto: Devolução de Proposição 

Senhor Deputado,
Reporto-me ao Projeto de Lei nº 7.652, de 2010, 

de sua autoria, que “Cria o parágrafo único do art. 5º 
da lei 9655/98, corrige distorções na remuneração dos 
juízes classistas inativos de primeiro grau da justiça 
do trabalho e dá outras providências”. 

2. Informo a Vossa Excelência que não será pos-
sível dar seguimento à proposição em apreço, em 
virtude de ela conter matéria cuja iniciativa é privati-
va dos Tribunais, consoante o disposto no art. 96, da 
Constituição Federal.

3. Nesse sentido, encaminho-lhe em devolução o 
Projeto de Lei nº 7.652, de 2010, nos termos dos arts. 
96, inciso II, alínea b, da Constituição Federal, c/c o 
art. 137, § 1º, inciso II, alínea b, do RICD.

Atenciosamente, – Michel Temer, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 7.652, DE 2010 
(Do Sr. Zonta)

Cria o parágrafo único do art. 5º da 
Lei nº 9.655/98, corrige distorções na re-
muneração dos Juízes Classistas inativos 
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de primeiro grau da Justiça do Trabalho e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescenta ao art. 5º da Lei nº 9.655 de 

2 de junho de 1998, o parágrafo único com a seguin-
te redação:

“Art. 5º ...................................................
 ..............................................................
Parágrafo único. As disposições do art. 

5º. da presente lei não se aplicam aos Juízes 
Classistas aposentados e seus pensionistas, 
cujas aposentadorias tenham sido concedidas 
com base na Lei nº 6.903/1981 e anteriores à 
vigência da Lei nº 9.655/98”. (NR)

Art. 2º Será estendido aos proventos de aposenta-
doria dos Juízes Classistas de 1º Grau, bem como aos 
seus pensionistas, a partir da vigência da presente lei, 
os reajustes concedidos aos membros da Magistratura 
Trabalhista pela Lei nº 9.655/98, pela Lei nº 10.474/02, 
pela Lei nº 11.143/05, bem como outros concedidos 
posteriormente.

Art. 3º Os efeitos financeiros decorrentes da apli-
cação desta lei serão retroativos a 1º de janeiro de 1998 
e, após incorporados os reajustes concedidos pelas 
leis citadas acima, sendo que os saldos credores re-
manescentes serão satisfeitos em 12 (doze) parcelas 
semestrais a partir da promulgação da presente lei, 
corrigidos na forma legal. 

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

Justificação

Desde junho de 1998, que os Juízes Classis-
tas de 1º Grau aposentados e/ou seus pensionistas, 
cujas aposentadorias foram concedidas sob a égide 
da Lei nº 6.903/81 estão com o reajuste de suas re-
munerações ou pensões congeladas pelos Tribunais 
Regionais do Trabalho, em atendimento ao disposto 
no art. 5º da Lei 9655/98, que não respeitou os atos 
praticados e convalidados anteriormente à sua en-
trada em vigor. 

Historicamente, sempre que houve reajuste dos 
Juízes Presidentes de Junta de Conciliação e Julga-
mento, os Juízes Classistas de 1º Grau tinham sua 
remuneração alterada com a atualização de seus ven-
cimentos na mesma proporção, em razão dos dispo-
sitivos legais vigentes. Aliás, cumpre ressaltar que os 
Juízes Classistas dos Tribunais Regionais e os Ministros 
Classistas do Tribunal Superior também recebiam os 
reajustes proporcionais aos dos magistrados togados 
de suas instâncias, em obediência as determinações 
legais: Lei nº 6.903, de 30 de abril de 1981, Lei nº 4.439, 

de 27 de outubro de 1964, Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1964 – Consolidação das Leis do Trabalho, 
em seus artigos 666 e 689, com redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 8.737, de 19-1º-1946, e, continuaram 
recebendo, respeitando as leis vigentes quando de 
sua aposentadoria.

Em suma, como é possível perceber, a represen-
tação classista como um todo possuía uma identidade: 
sua remuneração atrelada aos Magistrados de suas 
respectivas instâncias de atuação: os de 1ª instância 
percebiam 20/30 (vinte trinta avos) dos vencimentos 
do Juiz Presidente de Junta e aqueles que atuavam 
junto aos tribunais recebiam vencimentos exatamente 
iguais aos dos Magistrados togados de suas instân-
cias, respeitando assim a isonomia dentro das res-
pectivas instâncias, o que veio a ser afrontado pela 
Lei nº 9.655/98.

Contudo, nos últimos anos, os Tribunais Regionais 
do Trabalho tem deixado de repassar os reajustes e 
demais vantagens conferidas à Magistratura Trabalhis-
ta, aos Juízes Classistas de 1º Grau aposentados ou 
aos seus pensionistas, utilizando como fundamento o 
disposto no art. 5º da Lei nº 9.655/98, mesmo estan-
do estes já aposentados sob a vigência da legislação 
anterior. 

No entanto, os Juízes Classistas de 2º grau 
que atuavam nos Tribunais Regionais e os Ministros 
Classistas do Tribunal Superior, bem como seus pen-
sionistas, continuam a perceber todos os reajustes 
e demais benefícios outorgados a toda a Magistra-
tura Trabalhista, caracterizando tratamento diferen-
ciado e discriminatório com relação aos classistas 
de 1º grau.

Percebe-se, portanto, que ao se aplicar retroati-
vamente o disposto no art. 5º da Lei nº 9.655/98, aos 
Juízes Classistas de 1º Grau, que nesta data já se en-
contravam aposentados sob a égide da Lei nº 9.603/81, 
cujas aposentadorias já haviam sido registradas no 
Tribunal de Contas da União constitui:

Primeiramente, em ato discriminatório e atenta-
tório ao Princípio da Isonomia, pois implica em trata-
mento desigual entre os Juízes Classistas de 1º Grau 
e aqueles de 2º e 3º graus, sem que tal discriminação 
encontre respaldo na legislação ou na história da Re-
presentação Classista.

E ainda, em flagrante desrespeito ao direito ad-
quirido à forma de cálculo dos proventos de suas apo-
sentadorias vigente à época de sua concessão, além 
de infringir o Princípio da Irretroatividade das Leis e a 
Súmula nº 359 do Superior Tribunal Federal, deixando 
a categoria dos Juízes Classistas de 1º grau com a re-
muneração “congelada” a quase 12 (doze) anos, confi-
gurando uma enorme injustiça perante todos aqueles 
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que contribuíram por 30 (trinta) ou 40 (quarenta) anos 
para adquirirem tal benefício.

Assim, não há alternativa, senão propor o pre-
sente Projeto de Lei, que, se aprovado, fará justiça a 
todos os Juízes Classistas de 1º Grau aposentados 
e seus pensionistas, que há doze anos estão sendo 
discriminados, ao perceberem suas remunerações 
“congeladas” em relação à categoria. 

Por estar convicto da relevância e da necessi-
dade dessas medidas, peço a meus nobres pares o 
apoiamento e os votos necessários à aprovação do 
presente Projeto de Lei. 

Sala das Sessões,    de    de 2010. – Deputado 
Zonta. 

Devolva-se a proposição, nos termos do 
art. 96, inciso II, alínea b, da Constituição Fe-
deral c/c o art. 137, § 1º, inciso II, alínea b do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
Oficie-se e, após, publique-se. 

Em 17-8-10. – Michel Temer, Presi-
dente.

Of. nº 1.193/2010/SGM/P 

Brasília, 17 de agosto de 2010

A Sua Excelência a Senhora
Deputada Sueli Vidigal
Anexo IV – Gabinete nº 812
Nesta

Assunto: Devolução de Proposição

Senhora Deputada,
Reporto-me ao Projeto de Lei nº 7.691, de 2010, 

que dispõe que “A Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF) fica obrigada a repassar para o Governo Federal 
50% (cinquenta por cento) dos recursos oriundos de 
contratos de patrocínios celebrados junto a empresas 
privadas”.

2. Informo a Vossa Excelência que não será pos-
sível dar seguimento à proposição em apreço, em vir-
tude de ela conter matéria alheia à competência da 
Câmara dos Deputados.

3. Nesse sentido, encaminho-lhe em devolução o 
referido projeto, nos termos do artigo 137, § 1º, inciso 
II, alínea a, do Regimento Interno. 

Atenciosamente, – Michel Temer, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 7.691, DE 2010 
(Da Sra. Sueli Vidigal – PDT/ES)

A Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF) fica obrigada a repassar para o Go-
verno Federal 50% (Cinquenta por Cento) 

dos recursos oriundos de contratos de 
patrocínios celebrados junto a empresas 
privadas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Confederação Brasileira de Futebol 

(CBF) fica obrigada a repassar para o Governo Fede-
ral 50% (Cinquenta por Cento) dos recursos oriundos 
de contratos de patrocínios celebrados junto a empre-
sas privadas.

Art. 2º Os recursos serão destinados ao Ministério 
dos Esportes para a promoção de atividades esporti-
vas amadoras em todo o país.

Art. 3º Os recursos financeiros oriundos de con-
tratos de transmissão de jogos do Campeonato Bra-
sileiros de todas as divisões, cujos recursos são 
rateados entre os clubes participantes, ficam inte-
gralmente com a Confederação Brasileira de Fute-
bol (CBF) para a promoção e o desenvolvimento do 
futebol nacional.

Art. 4º A cada seis meses, a Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF) apresentará ao Ministério dos 
Esportes e a Receita Federal as cópias de todos os 
contratos de patrocínio da entidade.

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

Justificação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem 
uma fonte inesgotável de recursos com a utilização 
do futebol profissional. Usa livremente, por exemplo, 
a Seleção Brasileira para obter contratos milionários 
que vão para a entidade e que praticamente não tem 
função social nenhuma.

É importante ressaltar que a CBF usa a marca 
Brasil, que é propriedade de todos os brasileiros. 
Usa nas competições da Seleção, o hino e símbo-
los nacionais, que também pertencem a todos os 
brasileiros.

Isso significa que os cidadãos brasileiros de-
veriam obter benefícios diretos com a exploração da 
seleção brasileira e do futebol nacional. Nesse senti-
do, entendemos que a aprovação desse projeto é de 
grande utilidade para dar transparência aos atos da 
CBF, possibilitando a utilização de vultosos recursos 
na promoção do futebol amador.

Sala das Sessões, 13 de julho de 2010. – Sueli 
Vidigal, Deputada Federal – PDT/ES.

Devolva-se a Proposição, nos termos 
do art. 137, § 1º, inciso II, alínea a do RICD. 
Oficie-se e, após, publique-se.

Em 17-8-10. – Michel Temer, Presi-
dente.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

Of. nº 339 – PP/2010 – CCJC 

Brasília, 14 de julho de 2010

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

Assunto: encaminhamento de proposição.

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

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 2.720/2010, apreciado por este Órgão 
Técnico, nesta data.

Atenciosamente, – Deputado Colbert Martins, 
Presidente em exercício.

Em 17-8-10. – Michel Temer, Presi-
dente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Of. Pres. nº 210/10-CEC

Brasília, 7 de julho de 2010

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

Assunto: Comunica apreciação de proposição

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei 
nº 5.369-A/2009, foi apreciado, nesta data, por esta 
Comissão.

Atenciosamente, – Deputado Angelo Vanhoni, 
Presidente.

Publique-se.
Em 17-8-10. – Michel Temer, Presi-

dente.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 510, DE 2010 

(Do Sr. Geraldo Pudim e outros)

Suprime a alínea b, do inciso X, do § 
2º do art. 155 da Constituição Federal, para 
permitir a cobrança do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
nas vendas de petróleo e seus derivados 
para outros Estados da Federação. 

Despacho: Apense-se à(ao) PEC nº 
485/2010. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto cons-
titucional:

Art. Único. Fica suprimida a alínea b, do inciso X, 
do § 2º do art. 155 da Constituição Federal.

Justificação

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 155, 
§2º, inciso X, alínea b prevê que o Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços – ICMS não inci-
dirá sobre operações que destinem a outros Estados 
petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos 
e gasosos dele derivados, e energia elétrica. Essa dis-
posição promove perdas consideráveis aos Estados 
produtores. O pagamento de Royalties de petróleo de 
alguma forma promovia uma compensação, porém com 
a recente aprovação do Projeto de Lei que promove 
mudanças no critério de distribuição dos royalties de 
petróleo os Estados perdem duas vezes. Já não tem 
o ICMS e agora perdem a maior parte dos Royalties, 
dessa forma é justo que se institua a cobrança do ICMS 
do petróleo na origem e não no destino.

Por essas razões, solicito aos colegas o seu apoio 
a esta Proposta de Emenda Constitucional.

Sala das Sessões, 9 de junho de 2010. – Depu-
tado Geraldo Pudim. 

Proposição: PEC nº 510/10

Ementa: Suprime a alínea b, do inciso X, do § 
2º do art. 155 da Constituição Federal, para permitir a 
cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) nas vendas de petróleo e seus de-
rivados para outros Estados da Federação.

Data de Apresentação: 4-8-2010
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Totais de Assinaturas:
Autor da Proposição: Geraldo Pudim e Outros
Confirmadas:  183

Não Conferem:  004
Fora do Exercício:  000
Repetidas:  004
Ilegíveis:  000
Retiradas:  000
Total:  191

Assinaturas Confirmadas

1 ABELARDO CAMARINHA PSB SP
2 ADEMIR CAMILO PDT MG
3 AELTON FREITAS PR MG
4 AFFONSO CAMARGO PSDB PR
5 ALEXANDRE CARDOSO PSB RJ
6 ANÍBAL GOMES PMDB CE
7 ANSELMO DE JESUS PT RO
8 ANTÔNIO ANDRADE PMDB MG
9 ANTONIO BULHÕES PRB SP
10 ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT MS
11 ANTONIO CRUZ PP MS
12 ANTONIO JOSÉ MEDEIROS PT PI
13 ANTÔNIO ROBERTO PV MG
14 ARIOSTO HOLANDA PSB CE
15 ARNALDO VIANNA PDT RJ
16 ARNON BEZERRA PTB CE
17 ASDRUBAL BENTES PMDB PA
18 ASSIS DO COUTO PT PR
19 ÁTILA LIRA PSB PI
20 BERNARDO ARISTON PMDB RJ
21 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
22 CAPITÃO ASSUMÇÃO PSB ES
23 CARLOS ALBERTO CANUTO PSC AL
24 CARLOS SANTANA PT RJ
25 CARLOS WILLIAN PTC MG
26 CARLOS ZARATTINI PT SP
27 CEZAR SILVESTRI PPS PR
28 CHARLES LUCENA PTB PE
29 CHICO ALENCAR PSOL RJ
30 CHICO DA PRINCESA PR PR
31 CIDA DIOGO PT RJ
32 CLEBER VERDE PRB MA
33 COLBERT MARTINS PMDB BA
34 DAMIÃO FELICIANO PDT PB
35 DANIEL ALMEIDA PCdoB BA
36 DAVI ALCOLUMBRE DEM AP
37 DAVI ALVES SILVA JÚNIOR PR MA
38 DOMINGOS DUTRA PT MA
39 DR. NECHAR PP SP
40 DR. PAULO CÉSAR PR RJ
41 DUARTE NOGUEIRA PSDB SP
42 EDGAR MOURY PMDB PE
43 EDMAR MOREIRA PR MG
44 EDUARDO CUNHA PMDB RJ
45 EDUARDO DA FONTE PP PE
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46 EDUARDO GOMES PSDB TO
47 EDUARDO SCIARRA DEM PR
48 ELIENE LIMA PP MT
49 ELISEU PADILHA PMDB RS
50 ENIO BACCI PDT RS
51 ERNANDES AMORIM PTB RO
52 EUDES XAVIER PT CE
53 EUGÊNIO RABELO PP CE
54 EUNÍCIO OLIVEIRA PMDB CE
55 FELIPE BORNIER PHS RJ
56 FÉLIX MENDONÇA DEM BA
57 FERNANDO CHIARELLI PDT SP
58 FERNANDO DE FABINHO DEM BA
59 FERNANDO MELO PT AC
60 FERNANDO NASCIMENTO PT PE
61 FILIPE PEREIRA PSC RJ
62 FLÁVIO BEZERRA PRB CE
63 FRANCISCO RODRIGUES DEM RR
64 GASTÃO VIEIRA PMDB MA
65 GERALDO PUDIM PR RJ
66 GERALDO SIMÕES PT BA
67 GERSON PERES PP PA
68 GILMAR MACHADO PT MG
69 GLADSON CAMELI PP AC
70 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
71 HUGO LEAL PSC RJ
72 ILDERLEI CORDEIRO PPS AC
73 JACKSON BARRETO PMDB SE
74 JAIME MARTINS PR MG
75 JAIR BOLSONARO PP RJ
76 JERÔNIMO REIS DEM SE
77 JÔ MORAES PCdoB MG
78 JOÃO DADO PDT SP
79 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
80 JOÃO PAULO CUNHA PT SP
81 JOAQUIM BELTRÃO PMDB AL
82 JORGE BITTAR PT RJ
83 JORGE KHOURY DEM BA
84 JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLIVE PV MG
85 JOSÉ OTÁVIO GERMANO PP RS
86 JOVAIR ARANTES PTB GO
87 JÚLIO DELGADO PSB MG
88 JURANDIL JUAREZ PMDB AP
89 LAERTE BESSA PSC DF
90 LÁZARO BOTELHO PP TO
91 LEANDRO SAMPAIO PPS RJ
92 LEANDRO VILELA PMDB GO
93 LELO COIMBRA PMDB ES
94 LEONARDO MONTEIRO PT MG
95 LEONARDO PICCIANI PMDB RJ
96 LEONARDO QUINTÃO PMDB MG
97 LINDOMAR GARÇON PV RO
98 LIRA MAIA DEM PA

99 LUCIANA GENRO PSOL RS
100 LUIZ BASSUMA PV BA
101 LUIZ BITTENCOURT PMDB GO
102 LUIZ CARLOS BUSATO PTB RS
103 MAGELA PT DF
104 MAJOR FÁBIO DEM PB
105 MANATO PDT ES
106 MANOEL JUNIOR PMDB PB
107 MARCELO ITAGIBA PSDB RJ
108 MARCELO ORTIZ PV SP
109 MARCELO SERAFIM PSB AM
110 MARCELO TEIXEIRA PR CE
111 MARCIO JUNQUEIRA DEM RR
112 MARCO MAIA PT RS
113 MARCONDES GADELHA PSC PB
114 MARCOS LIMA PMDB MG
115 MARCOS MEDRADO PDT BA
116 MARIA HELENA PSB RR
117 MÁRIO DE OLIVEIRA PSC MG
118 MÁRIO HERINGER PDT MG
119 MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PR AL
120 MAURO NAZIF PSB RO
121 MENDONÇA PRADO DEM SE
122 MIGUEL CORRÊA PT MG
123 MILTON MONTI PR SP
124 MOACIR MICHELETTO PMDB PR
125 NATAN DONADON PMDB RO
126 NELSON BORNIER PMDB RJ
127 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
128 NELSON MEURER PP PR
129 NELSON TRAD PMDB MS
130 NEUDO CAMPOS PP RR
131 NILSON PINTO PSDB PA
132 OSMAR JÚNIOR PCdoB PI
133 OSMAR SERRAGLIO PMDB PR
134 OTAVIO LEITE PSDB RJ
135 PAES LANDIM PTB PI
136 PASTOR MANOEL FERREIRA PR RJ
137 PAULO ABI-ACKEL PSDB MG
138 PAULO HENRIQUE LUSTOSA PMDB CE
139 PAULO PEREIRA DA SILVA PDT SP
140 PAULO PIAU PMDB MG
141 PAULO ROCHA PT PA
142 PEDRO EUGÊNIO PT PE
143 PEDRO FERNANDES PTB MA
144 PEDRO NOVAIS PMDB MA
145 PEDRO WILSON PT GO
146 PEPE VARGAS PT RS
147 PROFESSOR RUY PAULETTI PSDB RS
148 RATINHO JUNIOR PSC PR
149 RAUL HENRY PMDB PE
150 RAUL JUNGMANN PPS PE
151 REGIS DE OLIVEIRA PSC SP
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152 RIBAMAR ALVES PSB MA
153 RICARDO BERZOINI PT SP
154 RICARDO TRIPOLI PSDB SP
155 ROBERTO ALVES PTB SP
156 ROBERTO BRITTO PP BA
157 ROGERIO LISBOA DEM RJ
158 RÔMULO GOUVEIA PSDB PB
159 RUBENS OTONI PT GO
160 SANDES JÚNIOR PP GO
161 SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP
162 SÉRGIO BRITO PSC BA
163 SÉRGIO MORAES PTB RS
164 SEVERIANO ALVES PMDB BA
165 SILAS BRASILEIRO PMDB MG
166 SILVIO LOPES PSDB RJ
167 SIMÃO SESSIM PP RJ
168 SOLANGE ALMEIDA PMDB RJ
169 SOLANGE AMARAL DEM RJ
170 TAKAYAMA PSC PR
171 TATICO PTB GO
172 ULDURICO PINTO PHS BA
173 VALADARES FILHO PSB SE
174 VELOSO PMDB BA
175 VICENTINHO PT SP
176 VILSON COVATTI PP RS
177 VITAL DO RÊGO FILHO PMDB PB
178 WALDIR MARANHÃO PP MA
179 WILSON BRAGA PMDB PB
180 WOLNEY QUEIROZ PDT PE
181 ZÉ GERALDO PT PA
182 ZÉ GERARDO PMDB CE
183 ZEQUINHA MARINHO PSC PA

Assinaturas que Não Conferem

1 CIRO NOGUEIRA PP PI
2 MÁRCIO MARINHO PRB BA
3 MAURÍCIO TRINDADE PR BA
4 WELLINGTON ROBERTO PR PB

Assinaturas Repetidas

1 ANTONIO CRUZ PP MS (confirmada)
2 FILIPE PEREIRA PSC RJ (confirmada)
3 MÁRIO HERINGER PDT MG (confirmada)
4 VELOSO PMDB BA (confirmada)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 591, DE 2010 

(Dos Srs. Vignatti, Carlos Melles e outros)

Altera a Lei Complementar nº 63, de 
11 de janeiro de 1990, a Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a Lei 
nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 e dá 
outras providências.

Despacho: Às Comissões de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio; Finanças 
e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei Complementar nº 63, de 

11 de janeiro de 1990, passa a vigorar com a seguin-
te redação: 

“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................
§ 6º Para efeito de entrega das parcelas 

de um determinado ano, o Estado fará publicar, 
no seu órgão oficial, até o dia 15 de agosto do 
ano da apuração, o valor adicionado em cada 
Município, além dos índices percentuais refe-
ridos nos §§ 3º e 4º deste artigo.

 ..............................................................
§ 14. Com relação às empresas optantes 

pelo regime de que trata o art. 12 da Lei Com-
plementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
para o cálculo do valor adicionado, na forma 
prevista no inciso II do § 1º deste artigo:

I – considerar-se-á, como receita bruta:
a) os valores totais do produto da venda 

de bens e serviços nas operações de conta 
própria, do preço dos serviços prestados e do 
resultado nas operações em conta alheia, não 
incluídas as vendas canceladas e os descon-
tos incondicionais concedidos;

b) os valores totais das transferências de 
bens e serviços destinados a estabelecimentos 
localizados em outros Municípios;

II – a receita bruta será atribuída ao Muni-
cípio onde se localizava o estabelecimento emi-
tente no momento em que se realizaram suas 
operações, exceto no caso de prestação de ser-
viços de transporte intermunicipal e interestadual, 
hipótese em que será atribuída para o Município 
onde se tenham iniciado os serviços;

III – não serão considerados quaisquer ou-
tros fenômenos, prestações ou operações, não 
podendo ser exigidas informações adicionais 
além da receita bruta, que deverá ser informada 
tão-somente por meio da declaração prevista no 
art. 25 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
salvo na hipótese de disposição expressa do 
Comitê Gestor do Simples Nacional.

§ 15. Será considerado, para efeito do 
disposto nas alíneas a e b do inciso I do § 14 
deste artigo, o valor total da receita bruta que 
se constitua fato gerador do imposto, mesmo 
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quando objeto de imunidade, isenção ou re-
dução na base de cálculo.” (NR)

Art. 2º A Lei Complementar nº 123, de 14 de de-
zembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art.1º ....................................................
 ..............................................................
§ 1º Os valores expressos em moeda nes-

ta Lei Complementar serão reajustados anual-
mente, a partir de 2012, com base na variação 
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
– INPC relativa ao segundo ano anterior.

(§ 2º Vetado).
§ 3º Excepcionalmente, na atualização 

de que trata o § 1º, para o ano de 2012, serão 
consideradas as variações anuais do INPC 
relativas aos anos de 2009 e 2010.

§ 4º Cabe ao Comitê Gestor do Simples 
Nacional a divulgação dos valores vigentes 
em cada exercício, a partir de 2012.”

“Art. 2º ...................................................
I – Comitê Gestor do Simples Nacional, 

vinculado ao Ministério da Fazenda, composto 
por 4 (quatro) representantes da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, como representantes 
da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito 
Federal, 2 (dois) dos Municípios e 2 (dois) de 
instituições representativas e de apoio empre-
sarial, para tratar dos aspectos tributários; 

II – Fórum Permanente das Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte, com a participação 
dos órgãos federais competentes e das entida-
des vinculadas ao setor, para realizar a interação 
entre o Estado, instituições de apoio e fomento 
empresarial e as instituições de representação 
das ME e EPP, além de formular, avaliar e debater 
propostas com vistas à regulamentação e imple-
mentação da presente lei complementar e demais 
políticas de desenvolvimento e competitividade do 
segmento, com os respectivos encaminhamentos 
aos órgãos competentes;

III – Comitê para Gestão da Rede Nacio-
nal para a Simplificação do Registro e da Le-
galização de Empresas e Negócios, vinculado 
ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, composto por representan-
tes da União, dos Estados e do Distrito Federal, 
dos Municípios e demais órgãos de apoio e de 
registro empresarial, bem como instituições na-
cionais de representação e apoio empresarial, 
na forma definida pelo Poder Executivo, para 
tratar do processo de registro e de legalização 
de empresários e de pessoas jurídicas.

IV – Comitê Gestor da Política Nacional 
de Inovação, Qualidade e Acesso à Tecnologia, 
vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, 
composto por representantes da União, dos 
Estados e do Distrito Federal e dos Municípios, 
e Instituições de Ensino, Fomento, Pesquisa, 
Apoio e Representação Empresarial, para re-
gulamentar os dispositivos legais relativos ao 
Capítulo X desta Lei Complementar e tratar 
das ações e desdobramentos relativos à tec-
nologia e à inovação, na forma regulamentada 
pelo Poder Executivo Federal;

V – Comitê Gestor do Uso de Poder de 
Compra Governamental e de Acesso aos Mer-
cados, vinculado ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, composto por represen-
tantes da União, dos Estados e do Distrito Fe-
deral e dos Municípios, e Instituições de Ensino, 
Fomento, Pesquisa, Apoio e Representação 
Empresarial, para regulamentar os dispositivos 
legais relativos ao Capítulo V desta Lei Comple-
mentar e tratar das ações e desdobramentos 
relativos ao uso do poder de compra governa-
mental e do acesso aos mercados, na forma 
regulamentada pelo Poder Executivo Federal.

VI – Comitê Gestor de Acesso a Serviços 
Financeiros vinculado ao Ministério da Fazen-
da, composto por representantes da União, dos 
Estados e do Distrito Federal e dos Municípios, 
Instituições Financeiras e Instituições de Apoio 
e Representação Empresarial para regulamen-
tar os dispositivos legais relativos ao Capítulo 
IX desta Lei Complementar e tratar das ações 
e desdobramentos relativos ao tema, na forma 
regulamentada pelo Poder Executivo Federal.

VII – Comitê Gestor de Formação e Ca-
pacitação, vinculado ao Ministério do Trabalho 
e Emprego, composto por representantes da 
União, dos Estados e do Distrito Federal e dos 
Municípios, Instituições do Sistema S e de Re-
presentação Empresarial para tratar das ações 
e desdobramentos relativos ao tema, na forma 
regulamentada pelo Poder Executivo Federal.

§ 1º Os Comitês de que tratam os incisos I 
e III a VII do caput deste artigo serão presididos 
e coordenados por representantes da União.

 ..............................................................
§ 4º Os Comitês de que tratam os incisos 

I e III a VII do caput deste artigo elaborarão 
seus regimentos internos mediante resolução, 
e, poderão aprovar propostas mediante registro 
das manifestações dos participantes em meio 
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eletrônico, conforme procedimento estipulado 
nos seus próprios regimentos.

 ..............................................................
§ 8º Os membros dos Comitês de que 

tratam os incisos I e III a VII do caput deste 
artigo serão designados pelos respectivos 
Ministros de Estado mediante indicação dos 
órgãos e entidades vinculados. 

§ 9º Os representantes dos Estados e do 
Distrito Federal no Comitê referido no inciso IV 
do caput deste artigo serão indicados pelo Con-
selho Nacional de Secretários Estaduais Para 
Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação e 
os dos Municípios serão indicados pelas entida-
des de representação nacional dos Municípios 
brasileiros ou do Fórum Nacional de Secretários 
Municipais da Área de Ciência e Tecnologia.

§ 10. Os representantes dos Estados e 
do Distrito Federal no Comitê referido no inciso 
V do caput deste artigo serão indicados pelo 
Conselho Nacional de Secretários Estaduais 
de Planejamento e os dos Municípios serão 
indicados pelas entidades de representação 
nacional dos Municípios brasileiros.

§ 11. O Ministério Público Federal e o 
Ministério Público dos estados deverão, em 
até 180 dias, criar promotorias de defesa dos 
empreendedores, microempresas e empresas 
de pequeno porte.” (NR)

“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................
I – no caso das microempresas, o empre-

sário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, 
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 
igual ou inferior a R$360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais);

II – no caso das empresas de pequeno por-
te, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equi-
parada, aufira, em cada ano-calendário, receita 
bruta superior a R$240.000,00 (duzentos e qua-
renta mil reais) e igual ou inferior a R$3.600.000,00 
(três milhões e seiscentos mil reais).” (NR)

‘‘Art. 4º  ..................................................
 ..............................................................
§ 1º O processo de abertura, registro, alte-

ração e baixa do Microempreendedor Individual 
de que trata o art. 18-A desta Lei Complementar, 
bem como qualquer exigência para o início de 
seu funcionamento, deverão ter trâmite especial 
e simplificado, opcional para o empreendedor 
na forma a ser disciplinada pelo Comitê para 
Gestão da Rede Nacional para a Simplificação 
do Registro e da Legalização de Empresas e 
Negócios, observado o seguinte:

I – poderá ser dispensado o registro do 
comércio ou prevista sua obtenção por meio 
eletrônico, podendo-se dispensar também o 

uso da firma, com a respectiva assinatura 
autógrafa, o capital, requerimentos, demais 
assinaturas, informações relativas à nacio-
nalidade, estado civil e regime de bens, bem 
como remessa de documentos, na forma es-
tabelecida pelo Comitê para Gestão da Rede 
Nacional para a Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negócios;

II – as informações do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ) deverão ser disponibiliza-
das para o Cadastro Nacional de Empresas;

III – o cadastro fiscal estadual ou municipal 
poderá ser dispensado ou ter sua exigência pos-
tergada, sem prejuízo da possibilidade de emis-
são de documentos fiscais, quando necessária 
à atividade do MEI, vedada, em qualquer hipóte-
se, a imposição de custos pela autorização para 
emissão, inclusive na modalidade avulsa.

IV – o MEI, mesmo dispensado de inscri-
ção estadual, deve ser cadastrado no sistema 
SINTEGRA, com suas informações básicas, 
com vistas a não sofrer restrições nos negócios 
com atacadistas, distribuidores e indústrias.

§ 2º Na hipótese de dispensa do regis-
tro do comércio, prevista no inciso I do § 1º 
deste artigo:

I – a existência legal do Microempreen-
dedor Individual começa no ato de inscrição 
no CNPJ;

II – as informações do CNPJ deverão ser 
disponibilizadas para o Cadastro Nacional de 
Empresas, para subsidiar políticas na área de 
registro mercantil.

§ 3º Ficam reduzidos a 0 (zero) os valores 
referentes a taxas, emolumentos e demais cus-
tos relativos à abertura, à inscrição, ao registro, 
ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao ca-
dastro, alterações e procedimentos de baixa e 
encerramento e aos demais itens relativos ao 
disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo.

§ 4º Os municípios somente poderão reali-
zar o cancelamento da inscrição do Microempre-
endedor Individual caso tenham regulamentação 
própria do processo de inscrição e legalização, 
em conformidade com esta lei complementar e 
com as resoluções do CGSIM.

§ 5º As notas fiscais do MEI serão emi-
tidas diretamente por sistema nacional infor-
matizado e on line, vinculado ao sistema de 
inscrição, alteração e baixa.

I – O envio dos dados acontecerá ime-
diatamente após a emissão para os estados 
e municípios envolvidos na operação;
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II – O Comitê Gestor do Simples Nacio-
nal regulamentará o disposto nesse parágrafo 
em até 180 dias.

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

‘‘Art. 7º  ..................................................
 ..............................................................
Parágrafo único. Nos casos referidos no 

caput deste artigo, deverá o município conce-
der Alvará de Funcionamento Provisório para o 
microempreendedor individual, para microem-
presas e para empresas de pequeno porte: 

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

“Art. 13.  ................................................
 ..............................................................
§ 6º A Quanto ao ICMS:
I – Os bens e serviços adquiridos, toma-

dos, produzidos, revendidos ou prestados pela 
microempresa ou a empresa de pequeno porte 
optante pelo Simples Nacional não estarão su-
jeitos ao regime de substituição tributária ou ao 
regime de antecipação do recolhimento do impos-
to, exceto em relação a combustíveis, cigarros, 
bebidas alcoólicas, refrigerantes, energia elétrica, 
eletroeletrônicos e veículos automotivos.

II – Nas aquisições em outros Estados e no 
Distrito Federal de bens ou mercadorias, não ha-
verá o recolhimento do imposto relativo à diferença 
entre a alíquota interna e a interestadual.” (NR)

“Art. 16.  ................................................
 ..............................................................
§ 1º-A opção pelo Simples Nacional impli-

ca aceitação de sistema de comunicação eletrô-
nica, destinado, entre outras finalidades, a:

I – cientificar o sujeito passivo de quais-
quer tipos de atos administrativos;

II – encaminhar notificações e intimações;
III – expedir avisos em geral.
§ 1º-B O sistema de comunicação ele-

trônica de que trata o § 1º A deste artigo será 
regulamentado pelo Comitê Gestor do Simples 
Nacional, observando-se o seguinte:

I – as comunicações serão feitas, por 
meio do Portal do Simples Nacional, dispen-
sando-se a sua publicação no Diário Oficial 
e o envio por via postal;

II – a comunicação feita na forma previs-
ta no caput deste parágrafo será considerada 
pessoal para todos os efeitos legais;

III – considerar-se-á realizada a comuni-
cação no dia em que o sujeito passivo efetivar a 
consulta eletrônica ao teor da comunicação;

IV – na hipótese do inciso III deste pará-
grafo, nos casos em que a consulta se dê em 
dia não útil, a comunicação será considerada 
como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 1º-C A consulta referida nos incisos III e 
IV do § 1º-B deste artigo deverá ser feita em até 

30 (trinta) dias contados da data da disponibiliza-
ção da comunicação no portal a que se refere o 
inciso I do § 1º-B, ou em prazo superior estipu-
lado pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, 
sob pena de ser considerada automaticamente 
realizada na data do término desse prazo.

§ 1º-D. No interesse da Administração Pú-
blica, a comunicação poderá ser realizada me-
diante outras formas previstas na legislação.

 .....................................................” (NR)
“Art. 17.  ................................................
 ..............................................................
V – que possua débito com o Instituto Na-

cional do Seguro Social – INSS, ou com as Fa-
zendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, 
de tributos abrangidos pelo Simpels Nacional, 
cuja exigibilidade não esteja suspensa;

 ..............................................................
X – que exerça atividade de produção ou 

venda no atacado de: 
b) bebidas a seguir descritas: 
1 – alcoólicas, exceto aguardentes arte-

sanais, vinhos artesanais, cervejas artesanais 
e licores artesanais; 

XVI – com ausência ou irregularidade 
relativa ao cadastro fiscal federal, municipal 
ou estadual quando exigível.

 ..............................................................
§ 4º Na hipótese do inciso XVI do caput 

deste artigo, deverá ser observado, para o Micro-
empreendedor Individual, o disposto no inciso III 
do § 1º do art. 4º desta Lei Complementar.’ 

§ 5º-A definição de atividade artesanal a 
que se refere o inciso X será regulamentada 
pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 
em até 180 dias.

§ 6º As cooperativas poderão optar pelo 
Simples Nacional, de acordo com sua área de 
atuação.” (NR)

“Art. 18.  ................................................
 ..............................................................
§ 5º-B  ...................................................
XVI – academias de dança, de capoeira, 

de ioga e de artes marciais; 
XVII – academias de atividades físicas, des-

portivas, de natação e escolas de esportes; 
XVIII – empresas prestadoras de serviços 

de fisioterapia e terapia ocupacional;
XIX – condominios residenciais.
 ..............................................................
§ 5º-I As atividades de manipulação de 

fórmulas magistrais serão tributadas na forma 
do Anexo I desta Lei Complementar.

§ 5º-J As atividades de prestação de servi-
ços não citadas nos arts. 5º-B, 5º-C e 5º-E serão 
tributadas na forma do Anexo VI desta Lei Com-
plementar, salvo se, para alguma dessas ativida-
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des, houver previsão expressa de tributação na 
forma do Anexo IV desta Lei Complementar.

§ 5º-K As empresas agrícolas de produção 
e industrialização de alimentos serão tributadas na 
forma do Anexo VII desta Lei Complementar.

 ..............................................................
§ 16. Se o valor da receita bruta auferida 

durante o ano-calendário ultrapassar o limite de 
R$300.000,00 (trezentos mil reais) multiplicados 
pelo número de meses do período de atividade, 
a parcela de receita que exceder o montante 
assim determinado estará sujeita às alíquotas 
máximas previstas nos Anexos I a V desta Lei 
Complementar, proporcionalmente conforme o 
caso, acrescidas de 20% (vinte por cento). 

§ 17. Na hipótese de o Distrito Federal 
ou o Estado e os Municípios nele localizados 
adotarem o disposto nos incisos I e II do caput 
do art. 19 e no art. 20, ambos desta Lei Com-
plementar, a parcela da receita bruta auferi-
da durante o ano-calendário que ultrapassar 
o limite de R$150.000,00 (cento e cinqüenta 
mil reais) ou R$225.000,00 (duzentos e vin-
te e cinco mil reais), respectivamente, multi-
plicados pelo número de meses do período 
de atividade, estará sujeita, em relação aos 
percentuais aplicáveis ao ICMS e ao ISS, às 
alíquotas máximas correspondentes a essas 
faixas previstas nos Anexos I a V desta Lei 
Complementar, proporcionalmente conforme o 
caso, acrescidas de 20% (vinte por cento). 

§ 18. Os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, no âmbito de suas respectivas com-
petências, poderão estabelecer, na forma defini-
da pelo Comitê Gestor, independentemente da 
receita bruta recebida no mês pelo contribuinte, 
valores fixos mensais para o recolhimento do 
ICMS e do ISS devido por microempresa que 
aufira receita bruta, no ano-calendário anterior, 
de até R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), 
ficando a microempresa sujeita a esses valores 
durante todo o ano-calendário.

 .....................................................” (NR)
“Art. 18-C.  .............................................
§ 1º Na hipótese referida no caput deste 

artigo, o MEI
I – deverá reter e recolher a contribui-

ção previdenciária relativa ao segurado a seu 
serviço na forma da lei, observados prazo e 
condições estabelecidos pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil;

II – fica obrigado a prestar informações 
relativas ao segurado a seu serviço, na forma 
estabelecida pelo Comitê Gestor; 

III – está sujeito ao recolhimento da con-
tribuição de que trata o inciso VI do caput do 
art. 13 desta Lei Complementar, calculada à 

alíquota de 3% (três por cento) sobre o salário 
de contribuição previsto no caput. 

IV – o salário maternidade da empregada 
do MEI e da ME será pago diretamente pela 
Previdência Social.

§ 2º para os casos de afastamento legal 
do único empregado do MEI, será permitida a 
contratação de outro empregado até que ces-
sem as condições do afastamento.” (NR)

“Art. 21.  ................................................
 ..............................................................
§ 6º Fica criado o parcelamento espe-

cial automático dos débitos tributários devidos 
no âmbito do Simples Nacional, competindo 
ao Comitê Gestor do Simples Nacional fixar 
critérios e procedimentos para parcelamento 
dos recolhimentos em atraso, em até 180 dias, 
observado o disposto no § 3º deste artigo e no 
art. 35 desta Lei Complementar.

I – A inadimplência de três meses con-
secutivos ou alternados ensejará a abertura 
automática do parcelamento a que se refere 
este parágrafo.

II – Até três parcelamentos poderão ser 
abertos por empresa, cumulativamente.

III – Para as EPP, será acrescido 1% na 
alíquota a ser paga a título do Simples Nacional, 
como parcela na amortização do passivo.

IV – Para as ME será acrescido 0,5% na 
alíquota a ser paga a título do Simples Nacional, 
, como parcela na amortização do passivo.

V – Ao iniciar esses parcelamentos o 
CGSN deverá informar às instituições nacionais 
de representação e apoio empresarial, que de-
verão criar mecanismos de acompanhamento 
e apoio a essas empresas.” (NR)

“Art. 24-A. O optante pelo Simples Na-
cional poderá abater, mensalmente, do valor 
apurado devido o valor correspondente a cem 
por cento (100%) da importância despendida na 
aquisição de Equipamento Emissor de Cupom 
Fiscal – ECF, na forma a ser regulamentada pelo 
Comitê Gestor do Simples Nacional.” (NR)

“Art. 26.  ................................................
§ 1º Os empreendedores individuais com 

receita bruta acumulada no ano-calendário de 
até R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais), na 
forma estabelecida em ato do Comitê Gestor, 
farão a comprovação da receita bruta, median-
te apresentação do registro de vendas ou de 
prestação de serviços, ficando dispensados 
da emissão do documento fiscal previsto no 
inciso I do caput deste artigo, ressalvadas as 
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hipóteses de emissão obrigatória previstas 
pelo referido Comitê.” (NR)

“Art. 29.  ................................................
 ..............................................................
§ 6º Nas hipóteses de exclusão previstas 

no caput deste artigo, a notificação:
I – será efetuada pelo ente federativo que 

promoveu a exclusão;
II – poderá ser feita por meio eletrônico, 

observado o disposto nos §§ 1º A a 1º D do 
art. 16 desta Lei Complementar. 

 ..............................................................
§ 8º A notificação de que trata o § 6º des-

te artigo aplica-se ao indeferimento da opção 
pelo Simples Nacional.” (NR)

“Art. 31.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º Na hipótese dos incisos V e XVI do 

caput do art. 17 desta Lei Complementar, será 
permitida a permanência da pessoa jurídica como 
optante pelo Simples Nacional mediante a compro-
vação da regularização do débito ou do cadastro 
fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contado a 
partir da ciência da comunicação da exclusão.

§ 3º O Comitê Gestor do Simples Nacio-
nal regulamentará os procedimentos relativos 
ao impedimento de recolher o ICMS e o ISS 
na forma do Simples Nacional, em face da 
ultrapassagem dos limites estabelecidos na 
forma dos incisos I ou II do art. 19 e do art. 20 
desta Lei Complementar;

 .....................................................” (NR)
“Art. 32.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º Aplica-se o disposto no caput des-

te artigo à empresa impedida de recolher o 
ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional, 
em face da ultrapassagem dos limites a que 
se referem os incisos I ou II do caput do art. 
19 desta Lei Complementar, relativamente ao 
estabelecimento localizado na unidade da fe-
deração que os houver adotado.’ (NR)

“Art. 33.  ................................................
 ..............................................................
§ 1º As Secretarias de Fazenda ou Fi-

nanças dos Estados poderão celebrar convê-
nio com os Municípios de sua jurisdição para 
atribuir a estes a fiscalização, apenas na hi-
pótese de ocorrência tão-somente de opera-
ções e prestações incluídos na competência 
tributária estadual.

§ 1º-A A fiscalização de que trata o caput 
deste artigo, após iniciada, abrangerá todos os 

estabelecimentos da microempresa ou da em-
presa de pequeno porte, independentemente 
da atividade por eles exercida.

§ 1º B As autoridades fiscais de que tra-
ta o caput deste artigo têm competência para 
efetuar o lançamento de todos os tributos pre-
vistos nos incisos I a VIII do art. 13 desta Lei 
Complementar, independentemente do ente 
federado instituidor, não se aplicando, para 
o Simples Nacional, os arts. 6º e 7º da Lei nº 
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tri-
butário Nacional – CTN.

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

“Art. 34. Aplicam-se à microempresa ou à 
empresa de pequeno porte optante pelo Sim-
ples Nacional todas as presunções de omissão 
de receita existentes na legislação do imposto 
de renda.” (NR)

“Art. 38.  ................................................
 ..............................................................
§ 7º As multas pelo descumprimento de 

obrigações acessórias ficam reduzidas em:
I – 75% no caso de ME e
II – 50% no caso de EPP. “(NR)
“Art. 39. O contencioso administrativo re-

lativo ao Simples Nacional será de competên-
cia do órgão julgador integrante da estrutura 
administrativa do ente federativo que efetuar 
o lançamento, o indeferimento da opção ou a 
exclusão de ofício, observados os dispositivos 
legais atinentes aos processos administrativos 
fiscais desse ente, ressalvado o disposto nos 
§§ 4º a 6º deste artigo. 

 ..............................................................
§ 4º A intimação dos atos do contencioso 

administrativo observará o disposto nos §§ 1º-A 
a 1º-D do art. 16 desta Lei Complementar.

§ 5º A impugnação relativa ao indefe-
rimento da opção ou à exclusão poderá ter 
procedimento diferenciado, estabelecido pela 
respectiva administração tributária, sem prejuí-
zo do direito de julgamento posterior, mediante 
requerimento do contribuinte, pelo órgão de 
que trata o caput deste artigo.

§ 6º O Comitê Gestor do Simples Na-
cional regulamentará o disposto neste artigo, 
podendo ser estabelecidos procedimentos e 
prazos unificados relativos ao contencioso ad-
ministrativo.” (NR)

“Art. 47. Nas contratações públicas da 
União, dos Estados e dos Municípios, deverá 
ser concedido tratamento diferenciado e sim-
plificado para as microempresas e empresas 
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de pequeno porte objetivando a promoção do 
desenvolvimento econômico e social no âmbito 
municipal e regional, a ampliação da eficiência 
das políticas públicas e o incentivo à inovação 
tecnológica, desde que previsto e regulamenta-
do na legislação do respectivo ente.” (NR)

“Art. 48. Para o cumprimento do dis-
posto no art. 47 desta Lei Complementar, a 
administração pública deverá realizar processo 
licitatório:” (NR) 

“Art. 49-A. Os beneficiário da presente 
lei complementar somente poderão receber 
valores não superiores a duas vezes o valor 
máximo constante do inciso II do art. 3º dessa 
lei complementar oriundos de certames lici-
tatórios utilizando os mecanismos previstos 
nesse capítulo.

Parágrafo único. Os valores a que se re-
ferem o caput são anualizados” (NR)

“Art. 49-B. O disposto no presente capí-
tulo se aplica à administração direta e indireta, 
autárquica e fundacional, federal, estadual e 
municipal e às entidades do Sistema S e so-
ciedades de economia mista.” (NR)

“Art. 53-A. O depósito prévio para a in-
terposição de recursos perante a Justiça do 
Trabalho deverá ser reduzido:

I – para os MEI em 100%;
II – para as microempresas em 75% e
III – para as empresas de pequeno porte 

em 50%.” (NR)
“Art. 56. As microempresas ou as em-

presas de pequeno porte poderão realizar 
negócios de compra e venda de bens, para os 
mercados nacional e internacional, por meio de 
sociedade de propósito específico nos termos 
e condições estabelecidos pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil.

§ 1º A Sociedade de Propósito Específico 
de que trata esse capítulo poderá ter sócios 
de maior porte, que atuarão como âncoras e 
não poderão participar com mais de 30 % do 
valor das vendas ou compras anuais realiza-
das pela sociedade..

 ..............................................................
§ 7º A Secretaria da Receita Federal do 

Brasil regulamentará o disposto neste artigo 
até 31 de outubro de 2010.” (NR)

“Art. 63. O CODEFAT disponibilizará re-
cursos financeiros por meio da criação de 
programa específico para as cooperativas de 
crédito de cujos quadros de cooperados par-
ticipem microempreendedores, empreendedo-

res de microempresa e empresa de pequeno 
porte bem como suas empresas.

Parágrafo único. O disposto no caput deve-
rá ser regulamentado em até 180 dias.” (NR)

“Art. 68. Considera-se pequeno empre-
sário, para efeito de aplicação do disposto 
nos arts. 970 e 1.179 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002, o empresário individual 
caracterizado como microempresa na forma 
desta Lei Complementar que aufira receita 
bruta anual de até R$48.000,00 (quarenta e 
oito mil reais).”(NR)

“Art. 85-A.  .............................................
 ..............................................................
§ 2º  .......................................................
 ..............................................................
III – possuir formação ou experiência 

compatível com a função a ser exercida.
IV – ser servidor concursado do muni-

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

Art. 3º A penhora on line, a inscrição em cadastros 
de restrição ao crédito bem como protestos por dívidas 
públicas de ME, EPP, MEI e seus sócios e titulares, 
somente poderão ser realizados após o trânsito em 
julgado dos processos de execução e cobrança.

Parágrafo único. A inscrição de ME, EPP, MEI 
e seus sócios e titulares no Cadastro Informativo de 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal-CA-
DIN somente poderão ser realizada após a ciência da 
pessoa a ser inscrita.

Art. 4º Aplica-se aos produtores rurais pessoa fí-
sica que tenham auferido, no ano-calendário anterior, 
receita bruta até o limite definido no inciso II do caput 
do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de de-
zembro de 2006, o disposto nos arts. 6º e 7º, Capítulos 
V a X, na Seção IV do Capítulo XI, e no Capítulo XII 
da referida Lei Complementar.

Art. 5º Fica criado o trabalhador avulso rural, aque-
le que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza 
rural, a produtor rural pessoa física ou jurídica, por até 
120 (cento e vinte) dias por ano, por contratante, sem 
vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória 
do sindicato da categoria.

§ 1º A contribuição do trabalhador avul-
so rural é a mesma dos demais segurados 
listados no art. 20 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991.

§ 2º A responsabilidade pela arrecada-
ção e recolhimento da contribuição do segu-
rado trabalhador avulso rural é do sindicato 
da categoria
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§ 3º A contribuição do trabalhador avul-
so rural, relativamente à gratificação natalina, 
será calculada com base na alíquota cor-
respondente ao seu salário-de-contribuição 
mensal.

§ 4º A contribuição patronal fica substitu-
ída pela contribuição dos respectivos produto-
res rurais pessoas físicas, calculada na forma 
do art. 25 da Lei nº 8.212, de 1991.

§ 5º O produtor rural requisitante da mão-
de-obra do trabalhador avulso rural repassará 
ao sindicato da categoria, até vinte e quatro 
horas após a realização dos serviços o valor 
da remuneração devida aos trabalhadores 
avulsos rurais, inclusive a referente às férias 
e à gratificação natalina.

§ 6º O Sindicato da categoria é respon-
sável:

I – pelo pagamento da remuneração ao 
trabalhador avulso rural, semanalmente,;

II – pela elaboração da folha de paga-
mento;

III – pelo preenchimento e entrega da 
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço e Informações à Previ-
dência Social, separadamente por produtor 
tomador dos serviços;

IV – pelo recolhimento das contribuições 
devidas pelo trabalhador avulso rural, de acor-
do com o art. 20 da Lei nº 8.212, de 1991, in-
cidentes sobre a remuneração a eles paga, 
devida ou creditada, inclusive sobre férias e 
gratificação natalina.

V – pelo pagamento do salário família.
§ 7º No que se refere ao trabalhador avulso 

rural, o sindicato da categoria elaborará a folha 
de pagamento por produtor rural, mantendo-a 
disponível para uso da fiscalização do Instituto 
Nacional do Seguro Social ou da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, indicando os traba-
lhadores que participaram da operação, deta-
lhando, com relação aos últimos:

I – os correspondentes números de re-
gistro ou cadastro no sindicato;

II – o cargo, função ou serviço prestado;
III – os turnos em que trabalharam; e
IV – as remunerações pagas, devidas ou 

creditadas a cada um dos trabalhadores e a 
correspondente totalização.

Art. 6º A Lei Ordinária nº 11.101, de 9 de fevereiro 
de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 24.  ................................................
§ 4º A remuneração do administrador 

judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois in-
teiros por cento), no caso microempresas e 
empresas de pequeno porte.

Art. 68.  ..................................................
Parágrafo único. As microempresas e em-

presas de pequeno porte não poderão arcar 
com parcelas superiores a 0,3%( três décimos 
por cento) de seu faturamento bruto mensal.

Art. 71.  ..................................................
I – abrangerá créditos derivados da le-

gislação do trabalho ou decorrentes de aci-
dentes de trabalho, créditos tributários, crédi-
tos com garantia real, créditos quirografários, 
com privilégio especial, com privilégio geral 
ou subordinados.

II – preverá parcelamento em até 36 (trin-
ta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessi-
vas, sem juros e correção monetária;

Art. 83.  ..................................................
II – créditos de microempresas e empre-

sas de pequeno porte;
III – créditos com garantia real até o limite 

do valor do bem gravado;
IV – créditos tributários, independente-

mente da sua natureza e tempo de constitui-
ção, excetuadas as multas tributárias;

V – créditos com privilégio especial, a 
saber:”(NR)

Art. 7º A Lei Complementar nº 123, de 14 de de-
zembro de 2006, passa a vigorar acrescida dos Anexos 
I a VII desta Lei Complementar.

Art. 8º Ficam revogados os seguintes dispositi-
vos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006:

I – o Inciso VI, do § 4º do art.3º;
II – os incisos I, VI a IX, e XI a XIV do 

art. 17;
II – os incisos II e III do § 5º D do art. 18;
III – o § 7º do art. 29;
IV – o § 1º do art. 48, e
V – os Anexos I a V.

Art. 9º Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do 
primeiro dia do mês subseqüente, salvo em relação ao 
art. 7º e aos incisos II, III e V do art. 8º, os quais entram 
em vigor no primeiro dia do exercício subseqüente.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2010. – Depu-
tado Vignatti Deputado Carlos Melles.
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Justificação

Apresentamos o presente Projeto de Lei Comple-
mentar, que altera a Lei Complementar nº 63, de 11 de 
janeiro de 1990, a Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro 
de 2005 e dá outras providências, o qual é fruto do 
esforço conjunto empreendido tanto pelos membros 
da Comissão de Finanças e Tributação quanto de de-
mais senhoras Deputadas e senhores Deputados que 
acompanham de perto a realidade das micro e peque-
nas empresas no Brasil.

Em linhas gerais, o projeto trata dos seguintes 
temas:

Criação de novos Comitês Gestores 

1) Insere representantes de instituições repre-
sentativas e de apoio empresarial no Comitê Gestor 
do Simples Nacional. Essa iniciativa visa dar voz aos 
pleitos empresariais de forma direta, sem prejudicar 
a força normativa inerente às administrações tributá-
rias que compõem o CGSN. Os pleitos do segmento 
teriam condições de ser melhor defendidos, tanto no 
que diz respeito a avanços do Simples Nacional como 
ajustes no sistema. 

2) Define o Fórum Permanente da ME e EPP 
realizará a interação entre o estado, instituições de 
apoio e fomento empresarial e as instituições de re-
presentação das ME e EPP, além de formular, avaliar 
e debater propostas com vistas à regulamentação e 
implementação da LG, bem como as demais políticas 
de desenvolvimento e competitividade do segmento, 
com os respectivos encaminhamentos aos órgãos 
competentes.

3) Cria os seguintes comitês: Comitê Gestor da 
Política Nacional de Inovação, Qualidade e Acesso à 
Tecnologia, vinculado ao Ministério de Ciência e Tec-
nologia; Comitê Gestor do Uso de Poder de Compra 

Governamental e de Acesso aos Mercados, vinculado 
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
Comitê Gestor de Acesso a Serviços Financeiros vin-
culado ao Ministério da Fazenda; e Comitê Gestor de 
Formação e Capacitação, vinculado ao Ministério do 
Trabalho e Emprego.

4) Define que o Ministério Público Federal e o 
Ministério Público dos estados deverão, em até 180 
dias, criar promotorias de defesa dos empreendedores, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Com essas previsões, o Fórum Permanente ga-
nha importância, inclusive por discutir assuntos de 
natureza tributária. Mesmo não tendo natureza norma-
tizadora, as discussões do Fórum são importantes, já 
que apontam anseios do segmento empresarial e do 
próprio Governo Federal.

A criação de novos comitês mostra-se importan-
te forma de regulamentação da Lei Geral, bem como 
de desdobramentos legais de assuntos de interesse 
do desenvolvimento nacional e dos micro e pequenos 
negócios, já que teriam natureza regulamentadora do 
que consta na Lei Geral, à semelhança dos Comitês 
Gestores do Simples Nacional e da Redesim.

Por fim, as promotorias dos pequenos negócios 
seriam importantes ferramentas cumprimento da lei e 
responsabilização por desvios e descumprimentos por 
parte dos gestores públicos, à semelhança do ocorre 
com os direitos da criança e adolescente, do consu-
midor, do meio ambiente, dentre outros

Correção de valores

1) Correção do enquadramento de ME para 
R$360.000,00/ano e EPP para R$3,600.000,00/ano.

Com o passar dos anos, a inflação acaba fazen-
do com que empresas paguem mais tributos sem, no 
entanto, ter um efetivo aumento de receita (apenas re-
composição de preços). Isso acarreta aumento indireto 
de carga tributária. Também leva algumas empresas a 
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deixar o enquadramento de EPP e deixar de usufruir 
de todos os benefícios da lei, sem um aumento efeti-
vo de vendas.

Registro do Empreendedor Individual

1) Faculta a dispensa, PARA O MEI, do registro 
do comércio ou prevê sua obtenção por meio eletrô-
nico, podendo-se dispensar também o uso da firma, 
com a respectiva assinatura autógrafa, o capital, re-
querimentos, demais assinaturas, informações relativas 
à nacionalidade, estado civil e regime de bens, bem 
como remessa de documentos, na forma estabeleci-
da pelo Comitê para Gestão da Rede Nacional para 
a Simplificação do Registro e da Legalização de Em-
presas e Negócios.

Com essa previsão, o registro empresarial poderá 
se feito de forma muito mais célere e descentralizada, 
por meio de sistemas eletrônicos e on line, trilhando 
um caminho vitorioso que foi aberto pelo Portal do 
Empreendedor, que, no momento somente atende aos 
Empreendedores Individuais.

2) Define que as informações do Cadastro Nacio-
nal da Pessoa Jurídica (CNPJ) deverão ser disponibili-
zadas para o Cadastro Nacional de Empresas.

3) Define que o cadastro fiscal estadual ou mu-
nicipal poderá ser dispensado ou ter sua exigência 
postergada, sem prejuízo da possibilidade de emissão 
de documentos fiscais, quando necessária à atividade 
DO MEI, vedada, em qualquer hipótese, a imposição 
de custos pela autorização para emissão, inclusive na 
modalidade avulsa. 

4) Define que o MEI, mesmo dispensado de ins-
crição estadual, deve ser cadastrado no sistema SIN-
TEGRA, com suas informações básicas, com vistas a 
não sofrer restrições nos negócios com atacadistas, 
distribuidores e indústrias. 

Muitos estados dispensam os Empreendedores 
Individuais da inscrição estadual. No entanto, ao fazê-
lo, deixam de prever a emissão de notas fiscais e não 
fazem nenhuma ressalva no sistema de inscrição. Com 
isso, o Empreendedores Individuais se vêem impedidos 
de emitir notas fiscais e de comprar de atacadistas, in-
dústrias e distribuidores na condição de revendedores. 
Isso os leva a ter preços menos competitivos e não 
fazer jus a prazos de pagamento.

5) Reduz a zero os valores referentes a taxas, 
emolumentos e demais custos relativos à abertura, à 
inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à 
licença, ao cadastro, alterações e procedimentos de 
baixa e encerramento do MEI.

Com o andamento do programa de apoio ao Em-
preendedor Individual foi constatado que as alterações 
cadastrais e o próprio fechamento dos empreendi-

mentos ainda tem um custo proibitivo para esse tipo 
de negócio. Com isso, a desoneração segue a linha 
de raciocínio criada para o Empreendedor Individual, 
de isenção de taxas para sua legalização, passando 
a se entender como tal não somente a abertura do 
empreendimento, mas também seu dia a dia e seu 
fechamento.

6) Define que a Prefeitura municipal somente 
poderá realizar o cancelamento da inscrição do MEI 
caso tenha regulamentação própria do processo de 
inscrição e legalização, em conformidade com esta lei 
complementar e com as resoluções do CGSIM. 

Com a evolução do Programa do Empreendedor 
Individual e o fortalecimento de sua regulação por meio 
das normas do Comitê Gestor da Redesim, a compe-
tência municipal para cancelamento de inscrições de 
Empreendedores Individuais deve obedecer ao fluxo 
estabelecido pela Lei Geral e, subsidiariamente, pelas 
normas daquele comitê.

7) Previsão da emissão de nota fiscal diretamen-
te no Portal do Empreendedor, com envio imediato de 
dados aos entes envolvidos.

Essa emissão visa facilitar e desburocratizar a 
emissão de notas fiscais, instrumento fundamental para 
a formalidade e o próprio exercício da cidadania empre-
sarial por parte dos Empreendedores Individuais.

Equalização de problemas relativos ao ICMS no 
escopo do Simples Nacional

1) Define que os bens e serviços adquiridos, toma-
dos, produzidos, revendidos ou prestados pelo optante 
pelo SN não estarão sujeitos ao regime de substituição 
tributária ou ao regime de antecipação do recolhimento 
do imposto, exceto em relação a combustíveis, cigar-
ros, bebidas alcoólicas, refrigerantes, energia elétrica, 
eletroeletrônicos e veículos automotivos.

2) Define que nas aquisições em outros Estados 
não haverá o recolhimento do diferencial de alíquota.

A substituição tributária pode ser definida como a 
cobrança de ICMS de forma antecipada, já na indústria 
ou no atacadista, que substitui todos os demais mem-
bros da cadeia de venda. Estima-se um valor de venda 
ao consumidor final e incide toda a tributação de ICMS 
na saída da indústria ou do atacadista, ou, ainda, na 
fronteira do estado, quando das aquisições. Com essa 
forma de tributação, o optante pelo Simples Nacional 
é severamente prejudicado, já que deixa de existir o 
tratamento diferenciado previsto na Constituição, equi-
parando os menores negócios às mega corporações, 
no que toca à incidência desse tributo.

A solução passa pela retirada das pequenas in-
dústrias da incidência da ST e selecionar realmente 
segmentos estratégicos em termos de concentração de 
produção, levando em conta gargalos na cadeia, grau 
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de confiabilidade dos substitutos e homogeneidade de 
preço, qualidade e tamanho dos produtos, de forma a 
preservar o tratamento tributário previsto na Constitui-
ção para o maior nº de empresas possível.

Comunicação eletrônica no escopo do Simples 
Nacional

A opção pelo Simples Nacional implica aceitação 
de sistema de comunicação eletrônica, destinado, en-
tre outras finalidades, a:

cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de 
atos administrativos;

encaminhar notificações e intimações;
expedir avisos em geral.
Com a informatização das interlocuções fisco-

empresário espera-se maior agilidade e, como qualquer 
optante pelo Simples Nacional deve, mensalmente, 
lançar informações on line, teríamos um mecanismo 
ágil e confiável para tal.

Enquadramento no Simples Nacional

1) Permissão para indústrias de aguardentes 
artesanais, vinhos artesanais, cervejas artesanais e 
licores artesanais, com a definição de “artesanal” a ser 
feita pelo MDA em até 180 dias. 

2) As atividades de manipulação de fórmulas 
magistrais serão tributadas na forma do Anexo I; (pro-
posta Anfarmag)

3) Academias e serviços de fisioterapia no Ane-
xo III.

3) Permissão para serviços hoje não enquadrá-
veis, desde que na forma do Anexo VI (fator igual ou 
maior a 0,4).

Com as inclusões e ajustes de enquadramento 
propostos, o Simples Nacional não teria mais qualquer 
vedação ao segmento de prestadores de serviços, qual-
quer que seja a categoria profissional, sendo levado 
em conta, para isso, a proporção entre receita bruta e 
dispêndios com empregados.

Correção do enquadramento do Empreendedor 
Individual

Correção para R$48.000,00.
Da mesma forma que para os enquadramentos de 

ME e EPP, o MEI também tem prevista a correção de 
enquadramento, pelos mesmos motivos já citados.

Parcelamento de débitos tributários

1) Previsão do parcelamento especial automático 
dos débitos tributários devidos no âmbito do Simples 
Nacional, competindo ao Comitê Gestor do Simples Na-
cional fixar critérios e procedimentos para parcelamento 
dos recolhimentos em atraso, em até 180 dias.

2) Serão até 3 parcelamentos concomitantes, 
com o acréscimo de 1% na alíquota do Simples Na-
cional para o primeiro deles e 0,5% para os demais, 
cumulativamente.

A previsão de parcelamento especial, em mo-
dalidade diferente das usualmente utilizadas, leva em 
conta a capacidade econômico financeira das peque-
nas empresas e a freqüência com que elas se vêem 
em situação de inadimplência. Por isso, vislumbra-se 
um sistema informatizado de parcelamento, pelo qual 
os optantes pelo Simples Nacional teriam direito a 3 
parcelamentos (inclusive de forma concomitante), que 
inseririam !% (EPP) ou 0,5% (ME) na alíquota a pagar 
daquele sistema, como parcela do débito.

Abatimento dos gastos com a aquisição do Emis-
sor de Cupom Fiscal

1) Previsão para o optante pelo Simples Nacional 
abater, mensalmente, do valor apurado devido 100% da 
importância despendida na aquisição de Equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal – ECF, na forma a ser regu-
lamentada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional.

O abatimento pela aquisição do Emissor de 
Cupom Fiscal visa desonerar o cumprimento dessa 
obrigação tributária, incentivando os empresários a 
cumprirem tais regras.

Uso do Poder de Compra Governamental (Compras 
Governamentais)

1) Prevê que a ME e EPP somente poderão rece-
ber, anualmente, valores não superiores a duas vezes 
o valor máximo do enquadramento oriundos de cer-
tames licitatórios utilizando os mecanismos previstos 
nesse capítulo.

Com a verificação de certos subterfúgios utiliza-
dos por empresas e empresários de médio e grande 
porte, optou por limitar o aproveitamento dos mecanis-
mos do uso do poder de compra governamental a até 
duas vezes o limite de enquadramento de EPP previsto 
na Lei Geral, em recebimento efetivo, por ano. Com 
isso, as pequenas empresas (e aqueles que se fazem 
passar por elas) não poderão mais vencer certames 
licitatórios de dezenas de milhões de reais, utilizando-
se dos dispositivos da lei.

2) Prevê a aplicação da LG à administração direta 
e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e 
municipal e às entidades do Sistema S e sociedades 
de economia mista.

Com o sucesso e os resultados apresentados 
até agora por meio dessa política de uso do poder de 
compra, vislumbra-se sua aplicação por toda a admi-
nistração direta, indireta, autárquica e fundacional, bem 
como instituições do Sistema S. 
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Justiça do Trabalho

1) Prevê a redução do depósito prévio para a 
interposição de recursos perante a Justiça do Traba-
lho para:

para os MEI em 100%;
para as microempresas em 75% e
para as empresas de pequeno porte em 50%.
Para que os pequenos negócios possam efetiva-

mente fazer jus ao duplo grau de jurisdição trabalhista 
a redução dos valores a título de depósito recursal faz-
se necessária, uma vez que os custos desse depósi-
to muitas vezes são proibitivos e inibem a busca pela 
efetiva justiça trabalhista.

Sociedade de Propósito Específico

1) Previsão da participação de ME, EPP (em 
geral) e sócios de maior porte, que atuarão como ân-
coras e não poderão participar com mais de 30 % do 
valor das vendas ou compras anuais realizadas pela 
sociedade.

Com a participação de outras empresas, que não 
ME e EPP, em até 30% do movimento da Sociedade 
de Propósito Específico, espera-se que tais empreen-
dimentos sirvam de âncora e dêem credibilidade junto 
a fornecedores, além de poderem atuar como prepara-
dores dos demais empreendimentos sócios, do ponto 
de vista de sua própria cadeia de fornecedores.

Negativação de empresas e sócios

1) A penhora on line, a inscrição em cadastros de 
restrição ao crédito bem como protestos por dívidas 
públicas de ME, EPP, MEI e seus sócios e titulares, 
somente poderão ser realizados após o trânsito em 
julgado dos processos de execução e cobrança.

2) A inscrição de ME, EPP, MEI e seus sócios e 
titulares no Cadastro Informativo de Créditos não Quita-
dos do Setor Público Federal-CADIN somente poderão 
ser realizada após a ciência da pessoa a ser inscrita.

Com tais previsões espera-se que os instrumentos 
de penhora on line, inscrição em cadastros restritivos de 
crédito e protesto de dívidas tributárias (esses dois últimos 
em estudo pelo governo federal) somente acontecem após 
o devido tramite legal e efetiva ciência dos empresários, 
hoje notadamente surpreendidos por lançamentos injus-
tificados e unilaterais, prejudicando seu negócio e muitas 
vezes até inviabilizando o exercício do mesmo.

Produtor Rural

1) Aplica-se aos produtores rurais pessoa física 
que tenham auferido receita bruta máxima de EPP os 
dispositivos não tributários da Lei Geral.

2) Nova tabela para produtor rural optante pelo 
SN, variando de 2,75% a 6,04%.

3) Previsão do trabalhador avulso rural, aquele 
que, sindicalizado ou não, presta serviço de nature-
za rural, a produtor rural pessoa física ou jurídica, pó 
até 120 dias por ano e por empregador, sem vínculo 
empregatício, com a intermediação obrigatória do sin-
dicato da categoria. Sua contribuição seria a mesma 
dos demais segurados listados no art. 20 da Lei nº 
8.212/1991.

4) A responsabilidade pela arrecadação e recolhi-
mento da contribuição do segurado trabalhador avulso 
rural seria do sindicato da categoria

5) A contribuição do trabalhador avulso rural, 
relativamente à gratificação natalina, seria calculada 
com base na alíquota correspondente ao seu salário-
de-contribuição mensal.

6) A contribuição patronal ficaria substituída pela 
contribuição dos respectivos produtores rurais pes-
soas físicas, calculada na forma do art. 25 da Lei nº 
8.212/1991.

7) O produtor rural requisitante da mão-de-obra 
do trabalhador avulso rural repassaria ao sindicato da 
categoria, até vinte e quatro horas após a realização 
dos serviços o valor da remuneração devida aos traba-
lhadores avulsos rurais, inclusive a referente às férias 
e à gratificação natalina.

8) O Sindicato da categoria seria responsável:
I – pelo pagamento da remuneração ao traba-

lhador avulso rural;
II – pela elaboração da folha de pagamento;
III – pelo preenchimento e entrega da Guia de Re-

colhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
e Informações à Previdência Social, separadamente 
por produtor tomador dos serviços;

IV – pelo recolhimento das contribuições devidas 
pelo trabalhador avulso rural, de acordo com o art. 20 
da Lei nº 8.212/1991, incidentes sobre a remuneração 
a eles paga, devida ou creditada, inclusive sobre férias 
e gratificação natalina.

V – pelo pagamento do salário família.
8) O sindicato da categoria elaboraria a folha de 

pagamento por produtor rural, mantendo-a disponível 
para uso da fiscalização do Instituto Nacional do Seguro 
Social ou da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
indicando os trabalhadores que participaram da ope-
ração, detalhando, com relação aos últimos:

I – os correspondentes números de registro ou 
cadastro no sindicato;

II – o cargo, função ou serviço prestado;
III – os turnos em que trabalharam; e
IV – as remunerações pagas, devidas ou credita-

das a cada um dos trabalhadores e a correspondente 
totalização.
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O trabalhador avulso rural visa resolver um pro-
blema histórico do país, que é a contratação de traba-
lhadores por produtores rurais, de forma descomplicada 
e clara, sem que haja renúncia de qualquer direito por 
parte do trabalhador, com a interveniência e organiza-
ção do sindicato da categoria, com quem serão feitos 
os contratos de cessão de mão de obra. O sindicato 
será remunerado pelo produtor rural e repassará ime-
diatamente ao trabalhador.

Também está prevista a equiparação do produ-
tor rural aos pequenos negócios, para todos os fins da 
Lei Geral, exceto tributários. Com isso, essas pessoas 
físicas passam a poder usufruir de importantes prer-
rogativas nas vendas para os governos, bem como 
nas vistorias e fiscalizações do dia a dia, dentre ou-
tras vantagens.

Recuperação judicial e falência (Lei nº 11.101, de 
9 de fevereiro de 2005)

1) Previsão da remuneração do administrador ju-
dicial reduzida ao limite de 2% no caso ME e EPP.

2) Previsão de parcelas não superiores a 0,3% 
do faturamento bruto mensal das ME e EPP nos par-
celamentos tributários.

3) A recuperação judicial especial da ME e EPP 
iria abranger créditos derivados da legislação do traba-
lho ou decorrentes de acidentes de trabalho, créditos 
tributários, créditos com garantia real, créditos quiro-
grafários, com privilégio especial, com privilégio geral 
ou subordinados. Além disso, seria parcelada em até 
36 parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem juros 
e correção monetária;

4) Os créditos de ME e EPP teriam prioridade 
na fila de credores, atrás apenas dos créditos traba-
lhistas.

Com base no que representam as micro e pe-
quenas empresas e no perfil desses empreendimentos 
propõe-se apor os créditos desses empreendimentos 
como privilegiados, logo em seguida aos créditos tra-
balhistas, uma vez que ambos teriam caráter alimen-
tar. Frise-se que nas empresas familiares, via de regra, 
não há percepção de salário, nem mesmo registro em 
CTPS ou recolhimentos previdenciários, o que coloca 
as MPE no centro de uma discussão de cunho estri-
tamente social.

A recuperação judicial especial de pequenas 
empresas deve prever os passivos de todas as natu-
rezas, como para as demais empresas, e não apenas 
os débitos de natureza quirografária, sob pena de não 
ter valor algum para a grande maioria desses empre-
endimentos.

Ainda, prevê-se um percentual razoável a ser 
considerado quando do parcelamento tributário dos 

débitos das microempresas e empresas de pequeno 
porte em sede de recuperação judicial, a fim de que as 
prestações do parcelamento sejam compatíveis com 
a sua capacidade e porte e não seja inviabilizado o 
respectivo pagamento.

Por fim, não se pode penalizar as microempresas 
e as empresas de pequeno porte com ônus maior que 
o imposto às grandes empresas, haja vista sua reduzi-
da capacidade econômica e financeira, suas reduzidas 
margens de lucro e sua produção em pequena escala. 
Desse modo, propõe-se que, ao invés de aumentar os 
honorários do administrador judicial da massa falida, 
proceda-se à sua redução, uma vez que, como é no-
tório, as microempresas e as empresas de pequeno 
porte têm suas operações muito mais simplificadas e 
fazem negócios em escala reduzida. Assim, seguin-
do o princípio da razoabilidade, o administrador com 
menor número de tarefas deve ser remunerado em 
menor monta.

Temos a certeza de contar com o apoio de nos-
sos nobres pares para a aprovação da presente pro-
posição.

Sala das Sessões, de de 2010. – ANTONIO CAR-
LOS CHAMARIZ – CARLOS MELLES – EDMILSON 
VALENTIM – EDUARDO SCIARRA – GUILHERME 
CAMPOS – JORGE KHOURY – LEONARDO QUIN-
TÃO – OTÁVIO LEITE – PEDRO EUGÊNIO – PEPE 
VARGAS – VIGNATTI.

PROJETO DE LEI Nº 7.657, DE 2010 
(Do Sr. Celso Russomanno)

Altera as Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas 
de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a 
filiação ao Regime Geral de Previdência So-
cial do brasileiro que reside no exterior. 

Despacho: Apense-se à(ao) PL nº 
6.861/2006. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 14 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 

1991, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 14. É segurado facultativo o menor 
de 16 (dezesseis) anos de idade que se filiar 
ao Regime Geral de Previdência Social, me-
diante contribuição na forma do art. 21 desta 
Lei, desde que não incluído nas disposições 
do art. 12 desta Lei.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto 
neste artigo ao brasileiro que reside no exte-
rior.” (NR)
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Art. 2º O art. 13 da Lei nº 8.213, de 1991, passa 
a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 13. É segurado facultativo o menor 
de 16 (dezesseis) anos de idade que se filiar ao 
Regime Geral de Previdência Social, mediante 
contribuição na forma do art. 21 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, desde que não incluído 
nas disposições do art. 11 desta Lei.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste 
artigo ao brasileiro que reside no exterior.” (NR)

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

Justificação

É notório o grande contingente de brasileiros que 
vive no exterior em diversas situações: exercendo ati-
vidade remunerada ou não, com visto de residência 
temporário ou permanente, com permissão para o tra-
balho ou não, muitas vezes na ilegalidade mas, via de 
regra, sem amparo previdenciário algum.

Alguns estão protegidos pela previdência social 
brasileira como segurado obrigatório na qualidade de 
empregado, a exemplo, aquele que trabalha no exterior 
para empresa nacional ou para a União em organis-
mos oficiais. Mas a maioria dos brasileiros emigrados 
buscam, por conta própria, melhoria de sua condição 
financeira, expondo-se a uma série de adversidades.

Dessa forma, propomos que os brasileiros re-
sidentes em outros países e não enquadrados como 
segurados obrigatórios no Regime Geral de Previdên-
cia Social, como empregado ou contribuinte individual, 
possa ser abrangido, por esse Regime, na qualidade 
de segurado facultativo. 

A contribuição do segurado facultativo para o 
RGPS corresponde a uma alíquota de vinte por cento 
sobre o respectivo salário-de-contribuição ou de onze 
por cento sobre o limite mínimo desse salário, caso 
opte pela exclusão do direito ao benefício de aposen-
tadoria por tempo de contribuição.

Buscamos, assim, com esta proposta, a proteção 
previdenciária aos brasileiros que residem fora do País e a 
suas famílias, quando sujeitos aos riscos sociais básicos, 
entre eles, morte, doença, invalidez e idade avançada.

Em face do exposto, contamos com o apoio dos 
ilustres Pares para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 14 de julho de 2010. – Depu-
tado Celso Russomanno.

PROJETO DE LEI Nº 7.689, DE 2010 
(Do Sr. Carlos Sampaio)

Altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezem-
bro de 1990, para incluir a inelegibilidade 

como causa impeditiva de investidura de 
servidor público e como causa de demis-
são do serviço público.

Despacho: Apense-se à(ao) PL nº 
7.396/2010. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 5º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezem-

bro de 1990, passa a vigorar acrescido do inciso VII, 
com a seguinte redação:

“Art. 5º  ..................................................
I –  .........................................................
VII – não estar inelegível.”

Art. 2º O art. 132, da Lei nº 8.112, de 11 de de-
zembro de 1990, passa a vigorar acrescido do inciso 
XIV, com a seguinte redação:

“Art. 132.  ..............................................
I –  .........................................................
XIV – superveniência de inelegibilidade.”

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

Justificação

A manifestação de toda a sociedade brasileira em 
favor do Projeto de Lei Complementar 135, de 2010, 
que ficou conhecido como “Projeto Ficha Limpa”, que, 
aliás, originou-se de uma proposição de iniciativa po-
pular, revela, para todos nós, uma verdade inegável, 
qual seja, a de que os cidadãos brasileiros não mais 
admitem, no exercício de função pública, a presença 
de pessoas com restrições em sua vida pregressa.

Embora a aprovação de mencionada lei com-
plementar tenha sido um grande progresso em favor 
desse desejo de nossos cidadãos, é necessário que 
o Poder Legislativo avance ainda mais.

É por essa razão que apresentamos esta propo-
sição que, uma vez aprovada, impedirá que pessoas 
inelegíveis sejam nomeadas para cargos públicos ou, 
se já tiverem sido nomeadas, ensejará a demissão 
dessas pessoas dos serviços públicos.

Esta mudança, certamente, vai ao encontro do 
que deseja, hoje, a sociedade brasileira, que clama por 
ética nas atividades públicas do nosso país.

Ademais, com a aprovação da sugestão que ora 
apresentamos, estaremos evitando que políticos impe-
didos de concorrer a um cargo eletivo, por estarem ine-
legíveis, sejam acomodados, por seus aliados, em um 
emprego público. Conceber-se tal conduta, por óbvio, seria 
o mesmo que abrir brechas nessa importante caminhada 
ética inaugurada com o “Projeto Ficha Limpa”. 



37624 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010

Por essas razões, aguardo de meus pares o 
apoio necessário á aprovação deste projeto, por ser 
uma medida legislativa que, acredito, vai ao encontro 
do desejo dos cidadãos que aqui representamos.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2010. – Carlos 
Sampaio, Deputado Federal PSDB/SP.

PROJETO DE LEI Nº 7.705, DE 2010 
(Do Sr. Paulo Bornhausen)

Disciplina e fixa limitações para nome-
ação e exercício de cargos em comissão e 
direção no âmbito dos órgãos do Poder Exe-
cutivo, Legislativo, Judiciário e do Tribunal 
de Contas e dá outras providências.

Despacho: Apense-se à(ao) PL nº 
7.396/2010.

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

Art.1º Fica vedada a nomeação e ocupação para 
cargos em comissão e de direção no âmbito dos órgãos 
do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do Tribunal 
de Contas e de entidades públicas as pessoas inseri-
das nas seguintes hipóteses:

os que tenham contra sua pessoa representação 
julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão 
transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, 
em processo de apuração de abuso do poder econô-
mico ou político, desde a decisão até o transcurso do 
prazo de 8 (oito) anos; 

os que forem condenados, em decisão transitada 
em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, des-
de a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) 
anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:

1. contra a economia popular, a fé pública, a ad-
ministração pública e o patrimônio público; 

2. contra o patrimônio privado, o sistema finan-
ceiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que 
regula a falência; 

3. contra o meio ambiente e a saúde pública; 
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena pri-

vativa de liberdade; 
5. de abuso de autoridade, nos casos em que 

houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação 
para o exercício de função pública; 

6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores; 

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, ra-
cismo, tortura, terrorismo e hediondos; 

8. de redução à condição análoga à de escravo; 
9. contra a vida e a dignidade sexual; e 
10. praticados por organização criminosa, qua-

drilha ou bando; 

c) os que forem declarados indignos do 
oficialato, ou com ele incompatíveis, pelo prazo 
de 8 (oito) anos; 

d) os que tiverem suas contas relativas 
ao exercício de cargos ou funções públicas 
rejeitadas por irregularidade insanável que 
configure ato doloso de improbidade adminis-
trativa, e por decisão irrecorrível do órgão com-
petente, salvo se esta houver sido suspensa ou 
anulada pelo Poder Judiciário, aplicando-se o 
disposto no inciso II do art. 71 da Constituição 
Federal, a todos os ordenadores de despesa, 
sem exclusão de mandatários que houverem 
agido nessa condição, desde a decisão até o 
transcurso do prazo de 8 (oito) anos; 

e) os detentores de cargo na administra-
ção pública direta, indireta ou fundacional, que 
beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso 
do poder econômico ou político, que forem 
condenados em decisão transitada em julga-
do ou proferida por órgão judicial colegiado, 
desde a decisão até o transcurso do prazo de 
8 (oito) anos;

f) os que forem condenados, em decisão 
transitada em julgado ou proferida por órgão 
colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção 
eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por 
doação, captação ou gastos ilícitos de recur-
sos de campanha ou por conduta vedada aos 
agentes públicos em campanhas eleitorais que 
impliquem cassação do registro ou do diploma, 
desde a decisão até o transcurso do prazo de 
8 (oito) anos; 

g) os que forem condenados à suspen-
são dos direitos políticos, em decisão transi-
tada em julgado ou proferida por órgão judi-
cial colegiado, por ato doloso de improbidade 
administrativa que importe lesão ao patrimô-
nio público e enriquecimento ilícito, desde a 
condenação ou o trânsito em julgado até o 
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o 
cumprimento da pena; 

h) os que forem excluídos do exercício 
da profissão, por decisão sancionatória do ór-
gão profissional competente, em decorrência 
de infração ético-profissional, pelo prazo de 8 
(oito) anos, salvo se o ato houver sido anulado 
ou suspenso pelo Poder Judiciário; 

i) os que forem demitidos do serviço públi-
co em decorrência de processo administrativo 
ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado 
da decisão, salvo se o ato houver sido suspen-
so ou anulado pelo Poder Judiciário; 
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j) os membros do Poder Executivo, do 
Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do 
Tribunal de Contas e entidades públicas que 
forem aposentados compulsoriamente por de-
cisão sancionatória, e que tenham perdido o 
cargo por sentença ou que tenham pedido 
exoneração ou aposentadoria voluntária na 
pendência de processo administrativo disci-
plinar, pelo prazo de 8 (oito) anos.

k) os que forem condenados, em decisão 
transitada em julgado ou proferida por órgão 
judicial colegiado, em razão de terem desfeito 
ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de 
união estável para evitar caracterização de ine-
legibilidade, pelo prazo de 8 (oito) anos após 
a decisão que reconhecer a fraude;

l) a pessoa física e os dirigentes de pessoas 
jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas 
por ilegais por decisão transitada em julgado ou 
proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, 
pelo prazo de 8 (oito) anos após a decisão;

Art. 2º A vedação prevista na alínea b do art. 1º 
não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos 
em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos cri-
mes de ação penal privada. 

Art. 3º O disposto nesta lei aplica-se as conde-
nações anteriores e posteriores a sua vigência e to-
dos os atos efetuados em desobediência às vedações 
previstas serão considerados nulos. 

Art. 4º Caberá ao Poder Executivo, Legislativo, Judi-
ciário, o Tribunal de Contas e entidades públicas, de forma 
individualizada, a fiscalização de seus atos em obediência 
a presente lei, com a possibilidade de requerer aos órgãos 
competentes informações e documentos que entender ne-
cessários para o cumprimento das exigências legais.

Art. 5º O nomeado ou designado, obrigatoria-
mente antes da posse, terá ciência das restrições e 
declarará por escrito não encontrar-se inserido nas 
vedações desta Lei. 

Art. 6º O Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, 
o Tribunal de Contas e entidades públicas, dentro do 
prazo de noventa dias, contados da publicação da lei, 
promoverão a exoneração dos atuais ocupantes de 
cargos de provimento em comissão, nas situações 
previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Os atos de exoneração produzi-
rão efeitos a contar de suas respectivas publicações.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

No primeiro semestre de 2010, a Câmara dos 
Deputados em demonstração de respeito e resguardo 

aos anseios populares aprovou o projeto de lei com-
plementar nº 168, de 1993, que ficou reconhecido na-
cionalmente como projeto “Ficha Limpa”.

A população brasileira teve uma resposta desta 
Casa, referente aos diversos escândalos e fatos políti-
cos ligados à corrupção, desta forma, o povo brasileiro 
pode agora escolher e averiguar os seus candidatos 
pela postura ética, íntegra e digna que a função públi-
ca exige, no entanto, este resguardo a moralidade não 
pode restringir-se aos cargos eletivos e que cominam 
naturalmente no escrutínio popular. A dinâmica da éti-
ca e integridade neste país deve ser ampla e alcançar 
todos os diversos setores da administração pública.

Assim, a presente proposição, tem por objetivo 
garantir e estender vedações do Projeto “Ficha Limpa” 
às nomeações e ocupações para cargos em comissão 
e de direção no âmbito dos órgãos do Poder Executi-
vo, Legislativo, Judiciário, do Tribunal de Contas e de 
entidades públicas, tendo em vista, a probidade ad-
ministrativa e a moralidade no exercício das funções 
públicas.

No mérito desta proposição garantimos que pes-
soas não condizentes com o exercício de uma função 
pública devido a diversas razões, verbi gratia, conde-
nados em decisão transitada em julgado ou proferida 
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até 
o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumpri-
mento da pena, pelos crimes contra a economia popu-
lar, a fé pública, a administração pública e o patrimô-
nio público e privado, o sistema financeiro, o mercado 
de capitais e os previstos na lei que regula a falência, 
contra o meio ambiente e a saúde pública, eleitorais, 
para os quais a lei comine pena privativa de liberda-
de, de abuso de autoridade, nos casos em que houver 
condenação à perda do cargo ou à inabilitação para 
o exercício de função pública, praticados por organi-
zação criminosa, quadrilha ou bando, dentre outros, 
sejam excluídas da administração pública.

Ante o exposto, acreditamos no apoio desta Casa, 
através dos nobres pares, para aprovação desta pro-
posição, data vênia, de extrema importância para o 
País e almejada pela população brasileira. 

Sala das Sessões, 4 de agosto de 2010. – Depu-
tado Paulo Bornhausen, DEM/SC.

PROJETO DE LEI Nº 7.707, DE 2010 
(Do Sr. Germano Bonow e outros)

Dá nova redação ao art. 9º da Lei nº 
9.099, de 26 de setembro de 1995, que ins-
titui os Juizados Especiais criados pela 
União, pelo Distrito Federal e pelos Esta-
dos para conciliação, processo, julgamen-
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to e execução nas causas de sua compe-
tência.

Despacho: Às Comissões De: Finanças e 
Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD).

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.099, de 1995, 

que institui os Juizados Especiais criados pela União, 
pelo Distrito Federal e pelos Estados para conciliação, 
processo, julgamento e execução nas causas de sua 
competência.

Art. 2º O artigo 9° da referida Lei passa a vigorar 
com a seguinte redação:

Art. 9º Nas causas de valor até 10 (dez) 
salários mínimos, as partes comparecerão 
pessoalmente, sendo assistidas por advoga-
do dativo, onde não houver Defensoria Pública 
ou onde esta não puder atender a demanda, 
cabendo ao Estado arcar com as despesas de 
honorários. Nas de valor superior, a assistência 
de advogado é obrigatória.

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

Justificação

A presente alteração legislativa propugnada pro-
porcionará o aumento das possibilidades da cidadania 
ser atendida com maior eficiência, celeridade e segu-
rança jurídica.

Essa pretensão será indiscutivelmente alcançada 
em virtude das partes passarem a contar, nas causas 
de valor inferior a 10 (dez) salários mínimos, com assis-
tência judiciária gratuita, cumprindo ao Estado pagar os 
honorários fixados pelo Juízo, onde inexistir Defensoria 
Pública ou onde esta não puder atender plenamente a 
demanda. Nas causas que excedam 10 (dez) salários 
mínimos, as partes contarão necessariamente com a 
participação de advogados regularmente inscritos na 
Ordem dos Advogados do Brasil. 

A presença do advogado é fundamental para o 
indispensável equilíbrio na relação processual, na me-
dida em que os cidadãos, não raro, se deparam com 
poderosos departamentos jurídicos das grandes em-
presas que são demandadas nos Juizados Cíveis. 

Desta forma, os parlamentares que a subscrevem, 
todos integrantes da Bancada Gaúcha nesta Casa en-
carecem o endosso da proposta pelos ilustres pares 
para sua imediata aprovação.

Ressalto, por fim, que apresento o projeto na 
condição de Coordenador da Bancada Gaúcha no 
Congresso Nacional.

Em 4-8-2010. – Deputado Germano Bonow – 
Beto Albuquerque – Eliseu Padilha – Emilia Fer-
nandes – Enio Bacci – Fernando Marroni – Ibsen 
Pinheiro – José Otávio Germano – Luis Carlos 
Heinze – Luiz Carlos Busato – Marco Maia – Men-
des Ribeiro Filho – Nelson Proença – Onyx Loren-
zoni – Osmar Terra – Paulo Pimenta – Pompeo de 
Mattos – Professor Ruy Pauletti – Renato Molling 
– Vieira da Cunha – Vilson Covatti.

PROJETO DE LEI Nº 7.715, DE 2010 
(Do Sr. Beto Faro)

Altera os arts. 69 e 70, da Lei nº 12.249, 
de 11 de junho de 2010, e dá outras provi-
dências.

Despacho: Apense-se à(ao) PL nº 
6.468/2005. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera os Arts. 69 e 70, da Lei nº 

12.249, de 11 de junho de 2010, com o objetivo de es-
tender os benefícios das medidas previstas de remissão 
e rebates de dívidas derivadas do crédito rural, para as 
operações com agricultores familiares, e mini e peque-
nos produtores rurais especificadas, contratadas com 
recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento 
do Norte – FNO, e do Centro-Oeste – FCO.

Art. 2º O art. 69, da Lei nº 12.249, de 11 de junho 
de 2010 passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 69.  ................................................
§ 9º As remissões de que tratam o caput 

e o §2º, deste artigo, alcançam, nos limites, e 
demais condições análogas, especificadas em 
Regulamento, as dívidas originárias de opera-
ções de crédito rural firmadas com recursos 
do Fundo Constitucional de Financiamento 
do Norte – FNO, e do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Centro-Oeste – FCO, 
por agricultores familiares, mini e pequenos 
produtores rurais, suas associações e coo-
perativas.”

Art. 3º O art. 70, da Lei nº 12.249, de 11 de junho 
de 2010 passa a vigorar com a inclusão do § 9º, com 
a seguinte alteração:

Art. 70.  ..................................................
§ 9º Os rebates de que tratam o caput e 

o §§ 1º e 2º, deste artigo, alcançam, nos ter-
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mos análogos, especificados em Regulamento, 
as dívidas originárias de operações de crédito 
rural firmadas com recursos do Fundo Cons-
titucional de Financiamento do Norte – FNO, 
e do Fundo Constitucional de Financiamento 
do Centro-Oeste – FCO, por agricultores fa-
miliares, mini e pequenos produtores rurais, 
suas associações e cooperativas.”

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

Esta iniciativa pretende contemplar os setores 
da pequena produção rural das regiões Norte e Nor-
deste, com dívidas oriundas de operações de crédito 
rural junto, respectivamente, ao FNO e ao FCO, com 
os justos benefícios concedidos pela Lei nº 12.249, de 
11 de junho de 2010, para os pequenos produtores do 
Nordeste com dívidas junto ao FNE e outras fontes.

Nos termos gerais, o art. 69 da Lei mencionada 
prevê a remissão das dívidas de até R$10 mil, renego-
ciadas, ou não, com base no art. 2º da Lei nº 11.322, 
de 2006, que incluiu contratos de agricultores familia-
res, mini, pequenos e médios produtores rurais, suas 
cooperativas ou associações, firmados até 15 de ja-
neiro de 2001, de valor original de até R$ 35 mil nas 
condições especificadas.

De outra parte, também em síntese, o art. 70 da 
Lei prevê rebates para a liquidação das dívidas exce-
dentes, renegociadas, ou não, nas condições do 2º da 
Lei nº 11.322, de 2006, lastreadas em várias fontes.

Além de benefícios equivalentes a dívidas sob o am-
paro de outros instrumentos legais, exceto Securitização 
e PESA, a Lei determina, ainda, a remissão de dívidas 
de até R$1 mil junto ao Pronaf B, em todo o país.

São medidas, pois, que de maneira oportuna de-
fendem a renda, sobretudo dos pequenos agricultores 
do Nordeste.

Entendo que não há justificativa para a exclusão 
desses benefícios para os segmentos da pequena 
produção e da agricultura familiar das regiões Norte 
e Centro-Oeste com dívidas nos respectivos Fundos 
Constitucionais. Afinal, são setores igualmente sensí-
veis no plano sócio-econômico, com o agravante de 
contarem com encargos mais elevados nas operações 
desses Fundos relativamente aos do FNE por conta dos 
menores rebates. E, também, por não terem contado 
com as possibilidades de renegociação das dívidas em 
número e condições oferecidas aos seus homólogos 
da região Nordeste.

Além disso, no Norte, em especial, as dificulda-
des de infra-estrutura e para a comercialização, em 

geral, tendem a comprometer em níveis mais elevados 
a rentabilidade dos pequenos produtores.

Assim, por considerar a necessidade da manu-
tenção de tratamentos simétricos entre esses seg-
mentos e regiões rigorosamente análogos, apresento 
este Projeto de Lei que visa contemplar os agricultores 
familiares, mini e pequenos produtores rurais do Norte 
e do Centro-Oeste com os benefícios da Lei nº 12.249, 
de 11 de junho de 2010.

Sala das Sessões, 4 de agosto de 2010. – Depu-
tado Beto Faro.

PROJETO DE LEI Nº 7.716, DE 2010 
(Do Sr. Marcelo Itagiba)

Estabelece regras para a aposta em 
loteria de concurso de prognóstico com a fi-
nalidade de prevenção de lavagem de ativos 
financeiros ou bens patrimoniais obtidos 
ilicitamente, e dá outras providências.

Despacho: Apense-se à(ao) PL nº 
1.012/2007. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei tem como objetivo estabelecer re-

gras para a aposta em loteria de concurso de prognósti-
co com a finalidade de prevenção de lavagem de ativos 
financeiros ou bens patrimoniais obtidos ilicitamente. 

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, entende-
se como loteria de concurso de prognóstico, qualquer 
concurso de sorteio realizado por processo mecânico 
e ou eletrônico de números, palavras ou símbolos, com 
distribuição de prêmios aos acertadores.

Art. 2º A aposta em loteria de concurso de prog-
nóstico será realizada mediante a apresentação de 
documento de identidade do apostador.

Parágrafo único. De cada aposta constará o nú-
mero de identidade do respectivo apostador.

Art. 3º O prêmio de loteria de concurso de prog-
nóstico será pago exclusivamente ao titular do docu-
mento de identidade constante da aposta premiada, 
que é intransferível, mediante a apresentação do do-
cumento nele referido e a colheita e conferência da 
respectiva assinatura.

Art. 4º O número da identidade do ganhador do 
prêmio que não for resgatado no prazo de 30 dias será 
publicado, na internet, em site da instituição responsável 
pela exploração lotérica, pelo prazo de um ano, vedada 
a identificação nominal dos ganhadores, do valor do 
prêmio e dos concursos a que se referem.

Parágrafo único. Os prêmios que não forem res-
gatados no prazo de um ano serão revertidos para o 
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monte do prêmio do primeiro concurso seguinte ao 
implemento desse prazo.

Art. 5º O parágrafo único do art. 9º da Lei nº 9.613, 
de 3 de março de 1998, passa a vigorar acrescido do 
seguinte inciso XIII:”

“Art. 9º  ..................................................
Parágrafo único.  ...................................
XIII – as pessoas jurídicas que reali-

zem aposta e pagamento de prêmios de lo-
teria de concurso de prognóstico de qualquer 
natureza.”(NR)

Art. 6º Esta lei entra em vigor 180 dias após a 
data de sua publicação.

Justificação

O crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por 
um conjunto de operações comerciais ou financeiras 
que buscam a incorporação na economia de cada país, 
de modo transitório ou permanente, de recursos, bens 
e valores de origem ilícita e que se desenvolvem por 
meio de um processo dinâmico que envolve, teorica-
mente, três fases independentes que, com freqüência, 
ocorrem simultaneamente1:

“Para disfarçar os lucros ilícitos sem comprome-
ter os envolvidos, a lavagem de dinheiro realiza-se por 
meio de um processo dinâmico que requer: primeiro, 
o distanciamento dos fundos de sua origem, evitando 
uma associação direta deles com o crime; segundo, o 
disfarce de suas várias movimentações para dificultar 
o rastreamento desses recursos; e terceiro, a dispo-
nibilização do dinheiro novamente para os criminosos 
depois de ter sido suficientemente movimentado no 
ciclo de lavagem e poder ser considerado “limpo”.

Os mecanismos mais utilizados no processo de 
lavagem de dinheiro envolvem teoricamente essas três 
etapas independentes que, com freqüência, ocorrem 
simultaneamente.

1. Colocação – a primeira etapa do processo é 
a colocação do dinheiro no sistema econômico. Obje-
tivando ocultar sua origem, o criminoso procura movi-
mentar o dinheiro em países com regras mais permis-
sivas e naqueles que possuem um sistema financeiro 
liberal. A colocação se efetua por meio de depósitos, 
compra de instrumentos negociáveis ou compra de 
bens. Para dificultar a identificação da procedência do 
dinheiro, os criminosos aplicam técnicas sofisticadas e 
cada vez mais dinâmicas, tais como o fracionamento 
dos valores que transitam pelo sistema financeiro e a 
utilização de estabelecimentos comerciais que usual-
mente trabalham com dinheiro em espécie.

1 https://www.coaf.fazenda.gov.br/conteudo/sobre-lavagem-de-di-
nheiro-1

2. Ocultação – a segunda etapa do processo 
consiste em dificultar o rastreamento contábil dos re-
cursos ilícitos. O objetivo é quebrar a cadeia de evi-
dências ante a possibilidade da realização de inves-
tigações sobre a origem do dinheiro. Os criminosos 
buscam movimentá-lo de forma eletrônica, transferindo 
os ativos para contas anônimas – preferencialmente, 
em países amparados por lei de sigilo bancário – ou 
realizando depósitos em contas “fantasmas”.

3. Integração – nesta última etapa, os ativos são 
incorporados formalmente ao sistema econômico. As 
organizações criminosas buscam investir em empre-
endimentos que facilitem suas atividades – podendo 
tais sociedades prestarem serviços entre si. Uma vez 
formada a cadeia, torna-se cada vez mais fácil legiti-
mar o dinheiro ilegal.”

Por conta disso, em 3-3-98, o Brasil, dando con-
tinuidade a compromissos internacionais assumidos a 
partir da assinatura da Convenção de Viena de 1988, 
aprovou, com base na respectiva Exposição de Mo-
tivos, a Lei de Lavagem de Dinheiro ou Lei nº 9.613, 
posteriormente alterada pela Lei nº 10.467, de 11-6-
02. Já dizia referida EM:

“2. O Brasil ratificou, pelo Decreto nº 154, 
de 26 de junho de 1991, a “Convenção contra 
o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substân-
cias Psicotrópicas”, que havia sido aprovada 
em Viena em 20 de dezembro de 1988.

3. A aludida Convenção dispõe:

“Art. 3o Cada uma das partes adotará as medi-
das necessárias para caracterizar como delitos penais 
em seu direito interno, quando cometidos internacio-
nalmente:

I) a conversão ou a transferência de 
bens... ;

II) a ocultação ou o encobrimento... ;”

4. Desta forma, em 1988, o Brasil assu-
miu, nos termos da Convenção, compromisso 
de direito internacional, ratificado em 1991, de 
tipificar penalmente o ilícito praticado com bens, 
direitos ou valores oriundos do narcotráfico.

5. Posteriormente, com a participação 
do Brasil, a XXII Assembléia-Geral da OEA, 
em Bahamas, entre 18 e 23 de maio de 1992, 
aprovou o “Regulamento Modelo sobre Delitos 
de Lavagem Relacionados com o Tráfico Ilícito 
de Drogas e Delitos Conexos”, elaborado pela 
Comissão Interamericana para o Controle do 
Abuso de Drogas – CICAD.
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6. Em dezembro de 1994, Vossa Exce-
lência, convidado pelo então Presidente Itamar 
Franco, participou da “Cúpula das Américas”, 
reunião essa integrada pelos Chefes de Estado 
e de Governo dos Países Americanos, no âm-
bito da OEA, realizada em Miami. Foi firmado, 
então, um Plano de Ação prevendo que:

“Os Governos:
Ratificarão a Convenção das Nações Uni-

das sobre o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e 
Substâncias Psicotrópicas de 1988 e sancio-
narão como ilícito penal a lavagem dos rendi-
mentos gerados por todos os crimes graves.”

7. Finalmente, em 2 de dezembro de 
1995, em Conferência Ministerial sobre a La-
vagem de Dinheiro e Instrumento do Crime, 
realizada em Buenos Aires, o Brasil firmou 
Declaração de Princípios relativa ao tema, in-
clusive quanto à tipificação do delito e sobre 
regras processuais especiais.

8. Portanto, o presente projeto se constitui 
na execução nacional de compromissos inter-
nacionais assumidos pelo Brasil, a começar 
pela Convenção de Viena de 1988.”

Embora o narcotráfico seja a fonte principal das 
operações de lavagem de dinheiro, não é a sua única 
vertente. Existem outros ilícitos, também de especial 
gravidade, que funcionam como círculos viciosos re-
lativamente à lavagem de dinheiro e à ocultação de 
bens, direitos e valores. 

São eles o terrorismo, o contrabando e o tráfico de 
armas, munições ou material destinado à sua produção, 
a extorsão mediante seqüestro, os crimes praticados 
por organização criminosa, contra a administração pú-
blica e contra o sistema financeiro nacional2.

Algumas dessas categorias típicas, pela sua pró-
pria natureza, pelas circunstâncias de sua execução e por 
caracterizarem formas evoluídas de uma delinqüência 
internacional ou por manifestarem-se no panorama das 
graves ofensas ao direito penal doméstico, compõem a 
vasta gama da criminalidade dos respeitáveis3. 

Em relação a esses tipos de autores, a lavagem 
de dinheiro constitui não apenas a etapa de reprodu-
ção dos circuitos de ilicitudes como também, e princi-
palmente, um meio para conservar o status social de 
muitos de seus agentes4.

2 Idem.
3 Idem
4 Idem.

Por isso é que a Lei nº 9.613, no seu capítulo IX, 
cuidou de estruturar o Conselho de Controle de Ativi-
dades Financeiras – COAF. Criado no âmbito do Minis-
tério da Fazenda, esse Conselho tem a incumbência 
de, além de aplicar penas administrativas, disciplinar, 
receber, examinar, identificar e investigar as ocorrên-
cias suspeitas da prática de lavagem de dinheiro, sem 
prejuízo da competência dos demais órgãos e entida-
des governamentais envolvidas nesse combate. Sobre 
isso, veja-se o que dizia a EM:

“127. Como visto acima, o regime ad-
ministrativo terá como ponto crucial a reali-
zação, pelos sujeitos obrigados, de registro e 
de comunicações de operações que excedam 
determinado valor, além de comunicações 
eventuais e periódicas de operações suspeitas 
de consubstanciarem a prática de lavagem de 
dinheiro. Isso, indubitavelmente, implicará um 
número elevadíssimo de informações sobre 
operações financeiras e comerciais, realizadas 
nos mais diversos pontos do País e no exterior. 
Para que essas informações desencontradas e 
isoladas sejam transformadas em evidências 
da prática do crime de lavagem de dinheiro, 
há a necessidade de que lhes seja dado um 
tratamento adequado, seja pelo cruzamento 
dessas informações, seja pelo trabalho de na-
tureza estatística. Para tanto, será imprescindí-
vel uma estrutura administrativa especializada, 
familiarizada com os instrumentos do mercado 
financeiro e comercial do País e internacional, 
para que, de posse dessas informações pos-
sa extrair evidências e provas da prática dos 
crimes de lavagem de dinheiro, sem falar que, 
muitas vezes, a celeridade das investigações 
será uma peça fundamental para o desbara-
tamento de uma empresa criminosa.

128. Obviamente, para o bom desempenho de 
suas funções investigativas, o COAF terá que contar 
com, além das informações que lhe são fornecidas, 
outras que sejam necessárias para a comprovação ou 
não da prática de lavagem de dinheiro. Nesse sentido, 
o projeto estabelece, conforme já mencionado e nos 
termos do art. 10, III, que o COAF poderá requisitar 
informações dos sujeitos obrigados, desde que auto-
rizado pelo Poder Judiciário.

129. Se, ao fim e ao cabo de suas investigações, 
o COAF concluir pela existência de crimes previstos 
no projeto ou de fundados indícios de sua prática, ou 
de qualquer outro ilícito, deverá ele comunicar às au-
toridades competentes para a instauração dos proce-
dimentos cabíveis (art. 15).
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130. Nos termos do § 2o do art. 14, o COAF, além 
de seu caráter de órgão investigativo, terá um caráter 
de coordenador das atividades governamentais de 
combate à lavagem de dinheiro, devendo para tanto 
propor mecanismos de cooperação e de troca de in-
formações que viabilizem ações rápidas e eficientes 
no combate dessa atividade delituosa.”

Certo é que existem várias técnicas de lavagem 
de dinheiro que as autoridades conhecem e provavel-
mente outras tantas que são desconhecidas. Queremos 
inibir, com o presente projeto, a lavagem pela compra 
de bilhetes sorteados.

No Brasil, com ou sem a ajuda de funcionários das 
instituições responsáveis por explorações lotéricas, os 
golpistas conseguem limpar o dinheiro fazendo-se ga-
nhador de prêmios de concurso de loteria de prognós-
tico. Nesse caso, o funcionário paga o valor do bilhete 
para o verdadeiro ganhador, mas na hora de registrar 
o vencedor registra-o no nome do criminoso5.

São inúmeros os casos desta natureza. Cita-
se, por paradigmático, o caso do falecido Deputado 
Federal João Alves que contou para o Brasil, numa 
inesquecível entrevista coletiva, que era um homem 
de muita sorte. Teria ele ganho 200 vezes na loteria. 
Na verdade, João Alves comprava bilhetes premiados 
da loteria, para justificar o dinheiro ilegal que recebia, 
ao tempo que presidiu (1993) a Comissão de Orça-
mento da União.6

Com o projeto que ora se apresenta, a possibi-
lidade de lavagem de dinheiro pela via da compra de 
bilhetes sorteados, ficará, senão eliminada, muito re-
duzida. De acordo com a proposta, a aposta em loteria 
de concurso de prognóstico será realizada mediante a 
apresentação de documento de identidade do apos-
tador, sendo que, de cada aposta constará o número 
de identidade do apostador.

Aprovado o projeto, o prêmio de loteria de con-
curso de prognóstico será pago exclusivamente ao 
titular do documento de identidade constante da 
aposta premiada, que é intransferível, mediante a 
apresentação do documento nele referido e a co-
lheita e conferência da respectiva assinatura, no 
ato do resgate.

Além disso, a instituição responsável pela explo-
ração lotérica comunicará ao Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras – COAF, as apostas e premia-
ções cujo valor esteja acima de quantia especificada 
pelo Conselho. 

5 http://empresasefinancas.hsw.uol.com.br/lavagem-de-dinheiro.
htm

6 http://ibgf.org.br/index.php?data%5Bid_secao%5D=4&data%5Bid_
materia%5D=579

Por isso é que a proposta acrescenta inciso (XIII) 
ao art. 9º da Lei nº 9.613, de 1998, para que seja 
acrescentado ao rol das pessoas que devem dispen-
sar especial atenção às operações que, nos termos de 
instruções emanadas das autoridades competentes, 
possam constituir-se em sérios indícios de lavagem, 
as pessoas jurídicas que realizem aposta e pagamento 
de prêmios de loteria de concurso de prognóstico de 
qualquer natureza.

Com isso, às pessoas referidas no art. 9º da Lei 
nº 9.613, bem como aos administradores das pessoas 
jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações previs-
tas nos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.613, serão aplicadas, 
cumulativamente ou não, pelas autoridades compe-
tentes, as sanções de advertência, multa, inabilitação 
temporária e cassação da autorização para operação 
ou funcionamento.

Isto posto, considerando que é preciso acabar 
com a lavagem de dinheiro por meio da dissimulação 
do ganho de prêmios de loteria de concurso de prog-
nóstico, conto com o apoio dos nobres Pares para a 
aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, 4 de agosto de 2010. – Depu-
tado Marcelo Itagiba, PSDB-RJ.

PROJETO DE LEI Nº 7.719, DE 2010 
(Do Sr. Francisco Rossi)

Institui a obrigatoriedade das empre-
sas que administram cinemas em todo o 
território nacional, a ceder, no mínimo 30 
(trinta) segundos antes das sessões, ao 
poder público, para a realização de cam-
panhas sobre o Código de Defesa do Con-
sumidor.

Despacho: Apense-se à(ao) PL nº 
7.499/2006.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Obriga as empresas que administram 

cinemas em todo o território nacional, a destinar, no 
mínimo 30 (trinta) segundos antes das sessões, ao 
poder público, para a realização de campanhas sobre 
o Código de Defesa do Consumidor. 

Art. 2º O conteúdo da campanha alertará os con-
sumidores sobre seus principais direitos e deveres 
indicando os telefones úteis para o caso de abusos 
ou infrações.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação 
desta lei correrão por meio das dotações orçamentá-
rias próprias.
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Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

O presente Projeto de Lei tem o fito de discorrer 
sobre a publicidade normativa das regras insertas no 
Código de Defesa do Consumidor, criando uma alterna-
tiva de massificação dos direitos e deveres dos consu-
midores e dos fornecedores de produtos e serviços. 

A Constituição Federal de 1988 elevou a defesa 
do consumidor à esfera constitucional de nosso orde-
namento jurídico. A opção pela inclusão desta matéria 
no plano da política constitucional se deu pela inegável 
necessidade de que certas situações de desequilíbrio 
social sofressem incisiva ação terapêutica do Estado, 
seja esta ação de cunho econômico ou jurídico.

A necessidade de proteção ao Consumidor foi 
devidamente reconhecida pelo constituinte originário, 
que inseriu entre os direitos e deveres individuais e 
coletivos a defesa do consumidor, de acordo com o 
disposto no artigo 5º, inciso XXXII, que preleciona:

“o Estado promoverá, na forma da lei, a 
defesa do consumidor”.

Existe, também, no artigo 170, inciso V, a previsão 
constitucional de que a defesa do consumidor é um 
princípio geral da atividade econômica, coadunada com 
os demais princípios, tais como a soberania nacional, 
a função social da propriedade, a livre concorrência, 
a redução das desigualdades regionais e sociais, a 
busca do pleno emprego, dentre outros.

Observa-se que, a Constituição Federal ao erigir 
a defesa do consumidor como um dos seus princípios, 
demonstrou a importância desse tema no âmbito da 
economia nacional, ante a percepção de que grande 
parte das atividades econômicas da atualidade é, na 
verdade, relação de consumo.

A sociedade moderna é caracterizada pelo cres-
cimento do número de serviços e produtos disponíveis 
no mercado, pelo incremento do crédito e do marke-
ting, pela massificação do consumo e, principalmente, 
pela mudança na mentalidade dos consumidores, que 
passam a adquirir não apenas os produtos e serviços 
indispensáveis à sua subsistência, mas o adquirirem 
compulsivamente, influenciados pela forte publicidade 
e pelo prazer de consumir, criando um ciclo virtuoso 
para o capital e vicioso para os consumidores.

É neste contexto que se vê a necessidade de 
implantação de um mecanismo de massificação do 
ordenamento jurídico na esfera ora apresentada. Con-
substanciada, em resumos objetivos, atacando as prin-
cipais normas e relatando situações rotineiras, capazes 
de agregar valores aos consumidores/telespectadores 
das mensagens.

Tem o escopo ainda, de rechaçar paulatinamen-
te a vulnerabilidade do consumidor frente à carência 
de informações acerca do preço, crédito, qualidade, 
garantia, uso e demais características dos produtos 
e serviços.

A proposição telada, exsurge, como difusora de 
informação, buscando equilibrar a situação dos con-
sumidores frente as vorazes técnicas de marketing, 
responsáveis por diferentes formas de manifestação 
e de veiculação, que despertam nos consumidores o 
desejo de adquirir ou dispor dos produtos de forma 
descontrolada.

Por derradeiro, importa sopesar que o cinema é 
meio de comunicação que atinge milhões de pessoas, 
devendo ser utilizado para o fim ora proposto.

Ante o exposto, aguarda o apoio no tocante à 
aprovação da iniciativa legislativa ora submetida.

Sala das Sessões, 4 de agosto de 2010. – Depu-
tado Francisco Rossi de Almeida.

PROJETO DE LEI Nº 7.721, DE 2010 
(Do Sr. Francisco Rossi)

Veda a suspensão no fornecimento de 
energia elétrica e água, por falta de paga-
mento, após as 18h00min das sextas-feiras, 
aos sábados, domingos e nas datas em que 
forem suspensos os serviços bancários.

Despacho: Apense-se à(ao) PL nº 
65/2007. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As empresas concessionárias de serviços 

públicos de energia elétrica e água ficam proibidas de 
suspender a prestação do serviço por falta de paga-
mento, após as 18h00min das sextas-feiras, aos sába-
dos, domingos e nas datas em que forem suspensos 
os serviços bancários.

§ 1º Aplica-se o caput acima nos casos 
de greve bancária.

Art. 2º No caso de suspensão indevida no forneci-
mento a concessionária prestadora do serviço público 
será multada em no mínimo 500 (quinhentas) UFIRs 
– Unidade Fiscal de Referência, ou índice equivalente 
que venha a substituí-lo, ficando obrigada a executar a 
re-ligação no prazo máximo de 04 (quatro) horas, sem 
ônus ao consumidor.

Art. 3º Não se caracteriza como descontinuidade 
do serviço a sua interrupção em situação de emergên-
cia ou após prévio aviso, quando:
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I – motivada por razões de ordem técnica 
ou de segurança das instalações, e;

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação 
desta lei correrão por meio das dotações orçamentá-
rias próprias.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

O presente Projeto de Lei tem por supedâneo 
abordar um instrumento colocado à disposição das 
concessionárias prestadoras de serviços públicos que 
para uns se revela como exercício regular do direito, já 
que não se pode obrigar a concessionária a continuar 
prestando seus serviços quando cessada a contra-
prestação pecuniária da parte beneficiária, enquanto 
que para outros, em muitos casos, se revela abusivo 
e contrário às disposições legais.

Inobstante entendimento recorrente e pacifica-
do nas tribunas superiores, que propugna não haver 
direito subjetivo à permanência do fornecimento sem 
a devida contraprestação do usuário, sabe-se que o 
consumidor não pode ser penalizado com o corte de 
maneira abrupta. 

Impera ressaltar que o serviço ora debatido é cus-
teado pelas tarifas pagas pelos usuários, sendo que 
se ocorre inadimplência de alguns, de forma crônica, o 
resultado é necessariamente o aumento da tarifa paga 
pelos demais. Em via reflexa, o consumidor inadim-
plente não pode ficar sujeito ao constrangimento de 
se ver subitamente privado de um serviço essencial, 
exposto a todo tipo de aborrecimento causado pelo 
corte truculento e inadvertido do serviço, causador, 
muitas vezes, de indenizações por prováveis prejuízos 
na esfera material e moral.

A concessão de serviços públicos às empresas 
da iniciativa privada transformou o entendimento do 
caráter desses serviços, instalando-se uma compre-
ensão de distribuição do serviço submetido às leis de 
mercado, ou seja, da energia elétrica e/ou da água 
transformadas em mercadoria.

Curial ressaltar que atualmente verifica-se que a 
suspensão da distribuição em casos de inadimplência 
transcende as relações comerciais e adquire um aspec-
to. Em muitos casos, os cortes são efetuados nas sex-
tas-feiras ou em vésperas de feriados, ou ainda, após o 
expediente bancário, justamente quando a população 
permanece mais tempo em suas residências.

O corte no fornecimento de serviços públicos 
essenciais desta forma leva o usuário a uma situação 
limite, constrangido, tendo que aguardar o término do 
feriado ou fim de semana para então, com o funciona-

mento dos bancos e redes de serviços públicos, pagar 
o débito e regularizar o fornecimento.

Não se pode olvidar que em muitos casos, o 
indivíduo busca a alternativa mais perigosa e, infe-
lizmente, uma das mais recorrentes, quando sem o 
consentimento da Empresa, ou serviço técnico da 
mesma, restabelece sua rede de conexão, colocando 
a sua vida (e de outros) em risco.

A presente sugestão busca harmonizar as rela-
ções entre usuários e empresas, estabelecendo regras 
claras que incorporem o princí pio da essencialidade de 
tais serviços, garantindo que a suspensão só ocorra 
em períodos em que os usuários possam rapidamen-
te restabelecer seu vínculo à empresa, bem como ato 
proibitivo de dupla punição e a exposição pública que 
é condicionado o consumidor que não pode cumprir 
sua obrigação.

Inobstante o Código de Defesa do Consumidor 
estabelecer a obrigação na continuidade dos serviços 
essenciais à vida, infelizmente encontram-se interpre-
tações diversas para o tema, muitas vezes que não 
protetivas ao consumidor.

Ante o exposto, perseguindo disposições que pro-
tejam os con sumidores, aguarda o apoio no tocante à 
aprovação da iniciativa legislativa ora submetida.

Sala das Sessões, 4 de agosto de 2010. – Depu-
tado Francisco Rossi de Almeida.

PROJETO DE LEI Nº 7.727, DE 2010 
(Do Sr. Francisco Rossi)

Dispõe sobre a concessão do direito 
a uma folga anual para realização de exa-
mes de controle do câncer de mama e do 
colo de útero.

Despacho: Às Comissões De: Segurida-
de Social e Família; Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público; Finanças e Tributação 
(Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD).

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

Art. 1º Às servidoras públicas, às empregadas 
da iniciativa privada, bem como às trabalhadoras do-
mésticas, a partir dos 30 (trinta) anos de idade, fica 
concedido o direito a uma folga anual para realização 
de exames preventivos de controle do câncer de mama 
e do colo de útero.

Parágrafo único. O direito à folga anual de que 
trata o caput será concedido às empregadas da ini-
ciativa privada e às trabalhadoras domésticas após o 
término do período experimental.
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Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação 
desta lei correrão por meio das dotações orçamentá-
rias próprias.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

O presente Projeto de Lei tem por escopo colabo-
rar com a conscientização da prevenção ao câncer de 
mama e do colo de útero, responsáveis pelas maiores 
taxas de mortalidade entre as mulheres, além de ser 
o mais temido por todas elas.

Com aproximadamente 500 (quinhentos) mil ca-
sos novos por ano no mundo, o câncer do colo do úte-
ro é o segundo tipo de câncer mais comum entre as 
mulheres, sendo responsável pela morte de 230 (du-
zentos e trinta) mil mulheres por ano. No Brasil, para 
2010, são esperados 18.430 (dezoito mil quatrocentos 
e trinta) casos, com um risco estimado de 18 (dezoito) 
casos a cada 100 (cem) mil mulheres.

O câncer de mama é o segundo tipo de cân-
cer mais freqüente no mundo e o mais comum entre 
as mulheres, respondendo por 22% (vinte e dois por 
cento) dos casos novos nesse grupo. No Brasil, são 
esperados 49.400 (quarenta e nove mil e quatrocen-
tos) novos casos em 2010, com risco estimado de 49 
(quarenta e nove) casos a cada 100 (cem) mil mu-
lheres. (Fonte Ministério da Saúde – INCA – Instituto 
Nacional de Câncer).

É inadmissível que nos dias atuais, seja por de-
sinformação ou falta de diagnóstico precoce, tantas 
vidas sejam ceifadas, razão pela qual se torna de 
fundamental importância a criação de mecanismos 
de conscientização sobre os fatores de risco asso-
ciados ao desenvolvimento do câncer de mama e do 
colo do útero.

Inobstante as estatísticas alhures mencionadas, 
importa ressaltar que o câncer de mama é uma pato-
logia de evolução lenta, possuindo fases pré-clínicas 
detectáveis que possibilitam tratamento adequado e 
cura. A prevenção e o diagnóstico iniciam-se com a 
anamnese (histórico que vai desde os sintomas ini-
ciais até o momento da observação clínica, realizado 
com base nas lembranças do paciente) completa, que 
inclui o auto-exame das mamas, o exame clínico e a 
mamografia. Na mesma toada, as fases iniciais do 
câncer de colo de útero não apresentam sintomas ca-
racterísticos, sendo detectável apenas por intermédio 
do exame de Papanicolau.

O câncer de mama geralmente se apresenta 
como um nódulo na mama. As primeiras metástases 
comumente aparecem nos gânglios linfáticos das axi-
las. Os ossos, fígado, pulmão e cérebro são outros 

órgãos que podem apresentar metástases de câncer 
de mama. Calcula-se em seis a oito anos o período 
necessário para que um nódulo atinja um centímetro 
de diâmetro. Esta lenta evolução possibilita a desco-
berta ainda cedo destas lesões, se as mamas são, 
periodicamente, examinadas. 

Da mesma forma, o câncer do colo do útero é de 
crescimento lento e silencioso. A detecção precoce é 
plenamente justificável, pois a curabilidade pode chegar 
a 100% (cem por cento), e em grande número de vezes, 
a resolução ocorrerá ainda em nível ambulatorial.

Oportunamente, corroboram com a presente 
proposição os resultados de diversas pesquisas que 
concluem ser pertinente, no caso das mulheres as-
sintomáticas e sem histórico familiar, fazer os exames 
anualmente, sendo que quando há fatores de risco, 
essa rotina deve ser modificada.

Considerando que prevenir significa reduzir a 
possibilidade do aparecimento de qualquer tipo de 
câncer, a presente iniciativa exsurge com o fito de mas-
sificar tais informações, promovendo a prevenção, a 
detecção precoce de tais tipos de câncer prevalentes, 
contribuindo com a assistência para reduzir os níveis 
de mortalidade.

Ante o exposto, aguarda o apoio no tocante à 
aprovação da iniciativa legislativa ora submetida.

Sala das Sessões, 4 de agosto de 2010. – Depu-
tado Federal Francisco Rossi de Almeida.

PROJETO DE LEI Nº 7.730, DE 2010 
(Da Sra. Lídice da Mata e do Sr. Walter Pinheiro)

Proclama a Cidade do Salvador, no Es-
tado da Bahia, como Capital Simbólica do 
Brasil, no Dia 2 de julho de cada Ano.

Despacho: Às Comissões De: Educação 
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD).

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º No dia 2 de Julho de cada ano, a cidade 

do Salvador, no Estado da Bahia, será proclamada 
como a Capital Simbólica do Brasil.

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

Justificação

Para muitos brasileiros a frase “Independência ou 
Morte” proferida por D. Pedro I às margens do Ipiranga 
marcou definitivamente o início da autonomia política 
do Brasil em relação a sua antiga metrópole, Portugal. 
Considerando os exageros interpretativos que cercam 
o tema, podemos afirmar que no caso do Nordeste e 
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especificamente da Bahia a separação foi resultado 
de um processo muito mais complexo e por vezes 
violento. Para se ter uma ideia do significado do 2 de 
julho, é importante recuperar um pouco da história do 
Brasil e dos baianos no esforço para a consolidação 
da independência.

A separação do Brasil da metrópole portuguesa 
deu os seus primeiros passos com a chegada da fa-
mília real em 1808 e com as transformações políticas 
e econômicas daí advindas, sobretudo a abertura dos 
portos brasileiros às nações amigas e a elevação do 
Brasil à categoria de Reino Unido. 

Em 1820, eclodiu na cidade do Porto, em Portugal, 
uma Revolução Liberal Constitucionalista, que exigia o 
retorno de D. João VI junto com a corte imperial para 
a Europa e a implantação de um regime Monárquico 
Constitucional. Como resultado, na Província da Bahia 
no mês de fevereiro de 1821, uma conspiração em 
apoio a Revolução do Porto eclodiu no Forte de São 
Pedro em Salvador. Nos meses seguintes, foram elei-
tos deputados nas províncias brasileiras para serem 
enviados às Cortes. Ao chegarem em Portugal, esses 
deputados compreenderam a feição conservadora da 
Revolução do Porto, que, entre outras medidas, pre-
tendia recolonizar o Brasil.

Diante das insatisfações dos brasileiros frente 
ao projeto recolonizador em curso na Metrópole, co-
meçaram os conflitos entre os partidários da causa 
do Brasil e os defensores da causa portuguesa. Os 
oficiais militares e civis baianos passaram a desafiar 
a Junta Provisória da Bahia, dominada pelos portu-
gueses. Estas manifestações de insatisfação exigiam 
o fim da Junta Provisória e maior autonomia da Câ-
mara de Salvador.

Em 15 de fevereiro de 1822, chegou à cidade de 
Salvador uma Carta Régia nomeando o Brigadeiro por-
tuguês Inácio Luís Madeira de Melo para o cargo de 
Governador das Armas, substituindo o brasileiro Manuel 
Pedro de Freitas Guimarães. Os comandantes milita-
res recusaram-se a aceitar a autoridade de Madeira de 
Melo e novos embates ocorreram no interior das tropas, 
envolvendo portugueses e brasileiros. Estes inciden-
tes culminaram com a tomada do Forte de São Pedro 
pelos lusitanos e com a morte da Abadessa Sóror do 
Convento da Lapa, Joana Angélica, que heroicamente 
tentou impedir a entrada de soldados portugueses no 
claustro feminino do Convento da Lapa. 

Após estes acontecimentos, dezenas de famílias 
e soldados brasileiros começaram a deixar Salvador, 
rumo as Vilas do Recôncavo, onde começou a ganhar 
força a resistência à ocupação portuguesa em Salvador. 
Várias localidades da Bahia, entre elas: São Francisco 
do Conde, Cachoeira, Santo Amaro, Saubara, Naza-

ré, Caetité, Inhambupe, Itapicuru reuniram tropas de 
voluntários, reconheceram a autoridade de D. Pedro 
frente ao governo do Brasil e colaboraram como man-
timentos e munições para compor o Exército Brasileiro, 
responsável pela organização da resistência no solo 
baiano. Abaixo, segue a proclamação deferida na Vila 
de Santo Amaro, em reconhecimento a autoridade do 
Príncipe Regente D. Pedro:

“Que haja no Brasil um centro único de Poder 
Executivo; que este Poder seja exercitado por sua Alte-
za Real o Príncipe Real, segundo as regras prescritas 
em uma liberal Constituição; e que a sede do mesmo 
Poder seja aquele lugar que mais útil for ao seu bom 
Regime e administração do Reino”. (in.: TAVARES, 
2005, p. 94).

No decorrer dos meses seguintes, várias batalhas 
se sucederam por terra e mar, tendo a frente do Exér-
cito Pacificador o General Labatut. Entre os principais 
conflitos, destacam-se os ocorridos em Pirajá, na Ilha 
de Itaparica, no Canal do Funil, em Cachoeira e no 
mar da Baía de Todos os Santos. Quando assumiu a 
direção do Exército Pacificador, Labatut encaminhou 
a seguinte missiva à Madeira de Melo:

“General, como militar e filantropo, eu deploro 
vossa sorte; sim, vos achai-vos a mais de 2.000 lé-
guas distante de Portugal, donde vos podiam socorrer, 
e eu à testa de um povo vingador dos seus direitos, e 
habitantes deste vasto continente, que em número de 
20.000 (contando os que ocupam já diferentes pontos 
da Província), desejam mostrar pelo seu valor o nobre 
patriotismo, de que se acham possuídos”. (RISÉRIO, 
2004, p. 325)

As batalhas que se seguiram tiveram caracte-
rísticas de guerra civil, alcançando seu ponto máximo 
nos meses de maio e junho de 1823, quando as tro-
pas brasileiras, comandadas pelo Coronel Joaquim 
José de Lima e Silva, após a deposição de Labatut, 
cercaram Salvador, enquanto a esquadra comandada 
por Lord Cochrane posicionava-se à frente da Baía de 
Todos os Santos.

Debilitada, sem apoio e incapaz de resistir à força 
do Exército Pacificador, a Legião Constitucional Lusi-
tana, comandada pelo General Madeira de Melo, não 
teve outra opção senão se retirar da Bahia durante a 
madrugada de 2 de julho de 1823. E foi na manhã des-
te dia que o Exército Pacificador entrou triunfante para 
celebrar a vitória dos baianos contra o conservadoris-
mo e a opressão. O trecho abaixo narra com detalhes 
a partida das tropas lusitanas e a entrada triunfante 
do Exército Pacificador:

“Durante a madrugada de 2 de julho, [Madeira 
de Melo] promoveu in selentio noctis o embarque das 
tropas os vasos de guerra e em grandes navios mer-
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cantes, ao mesmo tempo em que a bordo de outras 
embarcações famílias portuguesas se amontoaram, 
com todos os pertences que puderam transportar. Toda 
a esquadra portuguesa levantou então as âncoras e 
partiu. Salvador ao alvorecer estava praticamente de-
serta. E quando o exército pacificador entrou na cidade, 
por volta do meio dia, passou por um arco do triunfo, 
mandado erguer em frente ao convento da Soleda-
de pela madre Maria José do Coração de Jesus […] 
Assim, enquanto no mar a esquadra brasileira, sob o 
comando de Lord Cochrane, perseguia a portuguesa 
e aprisionava quatro dos seus navios, uma vez que 
Madeira de Melo não propusera a capitulação, os sol-
dados do exército libertador, sem que tumulto ou de-
sordem houvesse, ocuparam pacificamente a cidade 
de Salvador” (BANDEIRA, 2000, p 460-461).

Mesmo sendo um conflito relativamente curto, 
um pouco mais de um ano, as lutas pela expulsão 
das tropas lusitanas da Bahia foram fundamentais 
para a consolidação da ideia de unidade do território 
brasileiro. Basta lembrar que sem a Bahia o novo país 
perderia uma das mais ricas e estrategicamente bem 
localizadas províncias do território, comprometendo 
a própria adesão de todo o norte (Maranhão-Pará) 
à causa da Independência do Brasil. Para Portugal, 
garantir o controle da Bahia poderia, por exemplo, 
permitir possíveis investidas no sentido de tentar re-
conquistar o território brasileiro. Ou seja, o desfecho 
do conflito na Bahia interessava muito a ambos os 
lados (Portugal e Brasil) e a vitória dos partidários 
da causa do Brasil foi fundamental para definir o que 
somos hoje como nação.

A guerra na Bahia foi resultado do entendimento 
de que a separação de sua antiga Metrópole era algo 
irreversível diante da tentativa de redução das prer-
rogativas sociais, políticas e econômicas que o Brasil 
havia conquistado durante os anos em que a Corte es-
teve sediada no Rio de Janeiro. Podemos afirmar que 
as lutas pela independência do Brasil na Bahia foram 
fundamentais para a manutenção da integridade do 
território do país que hoje nós chamamos orgulhosa-
mente de Brasil. A saída dos portugueses no dia 2 de 
julho de 1822 das águas da Baía de Todos os Santos 
foi a coroação dos enormes esforços de mulheres e 
homens, negros, brancos, índios e mestiços que deram 
suas vidas pela conquista da liberdade. Isso deve ser 
lembrado e comemorado sempre por todos nós.

Em conclusão, consideramos que:
Todo o processo político que produziu a guerra 

contra as tropas da Legião Lusitana na Bahia obede-
ceu à liderança dos deputados baianos nas Cortes 
Constituintes de Lisboa que, por sua vez, atuava em 

nome do consenso de toda a representação brasileira 
na referida assembléia;

O próprio Príncipe Regente Pedro de Alcântara 
expediu, no dia 15 de junho de 1822, correspondência 
para a Bahia, na qual exigia a retirada das tropas do 
General Madeira e conclamava os baianos à resistên-
cia armada nos seguintes termos: “Baianos é tempo...
Vós vedes a marcha gloriosa das Províncias coligadas, 
vós quereis tomar parte nela, mas estais aterrados pe-
los invasores, recobrai o ânimo. Sabeis que as tropas 
comandadas pelo infame Madeira são suscetíveis de 
igual terror. Haja coragem, haja valor”.

O Exército Pacificador formou-se por iniciativa do 
Governo Imperial do Brasil Independente, que nomeou 
o comandante, forneceu armas, dinheiro, e expediu 
um corpo expedicionário, o Batalhão do Imperador, 
que se constituiu na linha de frente da expulsão dos 
ocupantes lusitanos da Bahia;

A Esquadrilha formada na Baía de Todos os San-
tos, era comandada por João das Botas, tenente da 
Marinha do Reino Unido do Brasil, depois Capitão-
Tenente da Marinha Imperial do Brasil, bem como a 
esquadra que completou o bloqueio dos invasores foi 
formada no Rio de Janeiro pelo Governo Imperial Bra-
sileiro e foi comandada pelo Lord Crhocrane, almirante 
contratado e designado por D. Pedro I.

A expulsão das tropas que ocupavam a Cidade do 
Salvador, além de libertar a cidade da ocupação estran-
geira, consolidou a Independência do Brasil e garantiu 
a integridade territorial do Brasil Independente.

Pelo exposto, consideramos que a comemoração 
do dia 2 de Julho, é uma celebração à força organizativa 
do povo brasileiro, às tropas do Exército e à Marinha 
Brasileira que, através de muitas lutas, conseguiram a 
separação definitiva do Brasil do domínio de Portugal, 
em 1823. Neste dia, é que verdadeiramente se con-
cretizou a independência do Brasil, decretada por D. 
Pedro a 7 de setembro de 1822. Esta é uma data de 
grande importância para o Brasil e, por isso, os brasi-
leiros precisam ter acesso às informações que cercam 
às lutas pela consolidação da independência no Brasil 
para que tais episódios possam integrar o calendário 
cívico nacional.

Justifica-se plenamente o 2 de Julho como data 
nacional e, a exemplo do que foi deliberado para o 26 
de Janeiro pernambucano na Lei nº 2.286 de 13-7-
2010, que a cada 2 de Julho a Cidade do Salvador seja 
proclamada como Capital Simbólica do Brasil.

Sala  das Sessões, 4  de agosto de  2010. – 
Deputada Lídice da Mata, PSB/BA, Deputado Walter 
Pinheiro PT/BA.
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PROJETO DE LEI Nº 7.736, DE 2010 
(Do Sr. Anselmo de Jesus)

Altera a Lei nº 8.210, de 19 de julho de 
1991, que trata da Área de Livre Comércio 
de Guajará-Mirim, no Estado de Rondônia, 
para incluir as matérias primas de origem 
animal e os bens finais de informática entre 
as mercadorias beneficiadas pelo regime es-
pecial e institui benefícios fiscais relativos 
às contribuições para o Pis/Pasep, Cofins, 
Imposto de Importação (II) e Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IP).

Despacho: Às Comissões De: Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento Re-
gional; Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio; Finanças e Tributação (Mérito e 
Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD).

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Altere-se o inciso II do art. 4º da Lei nº 8.210, 

de 1991, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º  ..................................................
II – beneficiamento e industrialização, no 

território da ALCGM, quando se tratar de pes-
cado, recursos minerais e matérias-primas de 
origem agrícola, animal ou florestal; (NR)”

Art. 2º Fica revogado o item c do parágrafo 2º do art. 
4º da Lei nº 8.210, de 1991, para estender os benefícios 
fiscais da ALCGM aos bens finais de informática.

Art. 3º Ficam isentas do pagamento das contribuições 
sociais para o Pis/Pasep e Cofins, bem como do Imposto 
de Importação (II) e do Imposto sobre Produtos Industria-
lizados (IPI), as seguintes operações e mercadorias:

I – beneficiamento e industrialização de pro-
dutos cosméticos de origem extrativista, abran-
gendo os perfumes, águas de colônia, produtos 
de maquiagem para os lábios, olhos, além de 
sombras, delineadores, lápis para sobrancelhas 
e rímel, cremes de beleza, preparações capilares 
e para barbear, desodorantes e bronzeadores;

II – insumos naturais destinados à indus-
trialização e o beneficiamento de produtos para 
fins farmacêuticos para consumo interno na AL-
CGM, exportação e comercialização no país;

III – beneficiamento e industrialização 
de produtos regionais destinados ao ramo de 
alimentos;

Art. 4º Ficam isentas do pagamento das contribui-
ções sociais do Pis / Pasep e da Cofins as importações 
de produtos oriundos do exterior destinados à ALCGM.

Art. 5º O Poder Executivo, em atendimento ao 
disposto no inciso II do art. 5º e no art. 17 da Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará o 

montante da renúncia fiscal decorrente desta Lei e o 
incluirá no demonstrativo a que se refere o § 6º do art. 
165 da Constituição Federal, que acompanhará o pro-
jeto da lei orçamentária cuja apresentação se der após 
decorridos sessenta dias da publicação desta Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação e produzirá efeitos a partir do primeiro dia 
do exercício subseqüente àquele em que for imple-
mentado o disposto no art. 5º.

Justificação

O objetivo deste Projeto de Lei é tornar a Área de 
Livre Comércio de Guajará-Mirim (ALCGM) – RO mais 
atraente e competitiva, de forma a alavancar o crescimento 
econômico e a geração de emprego e renda, dentro do 
objetivo geral de reduzir as desigualdades regionais.

No que diz respeito, especificamente, às alterações 
introduzidas nos arts. 1º e 2º, que tratam da inclusão das 
matérias primas de origem animal e dos bens finais de 
informática, trata-se, apenas, de uma equiparação da 
ALCGM com a Área de Livre Comércio de Macapá e 
Santana, em homenagem ao Princípio da Isonomia.

No art. 3º introduzimos alguns benefícios fiscais 
para contemplar as peculiaridades da ALCGM, que tem 
93% de sua área protegida e efetivamente preservada, 
privilegiando os produtos cosméticos de origem extrati-
vista, assim como os insumos naturais destinados à pro-
dução de produtos farmacêuticos e também o ramo de 
alimentos, de forma a contribuir para a recuperação das 
áreas degradadas e a geração de emprego e renda.

Já no art. 4º introduzimos uma isenção fiscal do 
Pis/Pasep e da Confins sobre a importação de produ-
tos oriundos do exterior com o fito de tornar a ALCGM 
mais competitiva e atraente para os investidores e via-
bilizar o desenvolvimento econômico.

Ante o exposto e em face da relevância da matéria, 
espero contar com o apoio de meus pares nesta Casa 
para a rápida aprovação do Projeto de Lei em tela.

Sala das Sessões, 4 de agosto de 2010. – Depu-
tado Anselmo de Jesus.

PROJETO DE LEI Nº 7.743, DE 2010 
(Do Sr. Raimundo Gomes de Matos)

Altera a Lei nº 6.194, de 19 de dezem-
bro de 1974, para permitir o parcelamento do 
pagamento e a redução gradativa do prêmio 
do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 
devido pelo proprietário de motocicleta, nas 
condições estabelecidas em regulamento.

Despacho: Apense-se à(ao) PL nº 
7.362/2010. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 12 da Lei nº 6.194, de 19 de dezem-

bro de 1974, passa a vigorar acrescido dos §§ 5º e 6º 
com a seguinte redação:
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“Art. 12.  ................................................
 ..............................................................
§ 5º A data de vencimento para pagamen-

to do prêmio do seguro devido pelo proprietário 
de motocicleta coincidirá com a data de venci-
mento para o recolhimento da quota única ou 
das prestações do Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automotores (IPVA). 

§ 6º O pagamento do prêmio do seguro 
a ser pago pelo proprietário de motocicleta, 
caso este não tenha se envolvido em acidente 
de trânsito e não tenha sido multado por infra-
ção das leis do trânsito no período dos doze 
meses anteriores à data de licenciamento do 
veículo, será objeto dos seguintes benefícios, 
na forma do regulamento:

a) o pagamento do prêmio do seguro será 
parcelado em dez prestações mensais;

b) o valor a ser pago será reduzido gra-
dativamente após cada exercício em que fo-
ram cumpridas as condições dispostas neste 
parágrafo. (NR)”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor no dia 1º de ja-
neiro de 2011.

Justificação

Quer seja para ir ao trabalho ou a escola, quer seja 
usada como instrumento de trabalho, a motocicleta é o 
meio de transporte para mais de 17 milhões de brasilei-
ros adultos que não dispõem de carro de passeio.

A aquisição da moto é um empreendimento que 
mobiliza toda a família e corresponde a uma oportu-
nidade de progresso e de melhoria das condições de 
inserção no mercado de trabalho e emprego. A ima-
gem de uma moto transportando uma família, princi-
palmente a caminho da escola dos filhos ou nos finais 
de semana, é uma sinalização da importância da moto 
para os milhões de famílias que ainda não têm meios 
econômicos para adquirir um carro de passeio.

Muitas vezes, o financiamento para a aquisição 
de moto, principalmente da “primeira” moto por um 
jovem, é resultado de um esforço conjunto de muitos 
parentes. É muito comum os pais, já aposentados pelo 
INSS, fazerem empréstimos com consignação em fo-
lha, de modo que possam ajudar algum filho ou filha 
ou genro ou nora a adquirir a “primeira” moto.

Se de um lado, a moto representa um meio de 
ascensão social e uma abertura de horizontes para o 
estudo ou o mercado de emprego, por outro lado, sua 
manutenção significa um gasto excessivo para a maioria 
de seus proprietários. Uma cena de cortar coração é a 
visão de um caminhão do órgão estadual de trânsito 
deixar uma cidade do Interior levando motos apreen-
didas por pendências com o pagamento de IPVA, Taxa 
de Licenciamento Anual, Multas ou Seguro Obrigatório 
(DPVAT) ou devido à falta de algum equipamento obri-
gatório. São dezenas de jovens que ficam sem meios 

de transporte, sem possibilidade de acesso à escola 
ou ao emprego ou, ainda, de meio para ganhar o pão 
de cada dia com a prestação de serviço de frete.

Para uma família pobre, onde a moto é um símbolo 
das perspectivas de melhoria de renda, o pagamento 
anual e em uma só parcela do Seguro Obrigatório de 
R$259,04 está fora de suas possibilidades. Igualmente, 
fica fora do alcance das finanças da família pobre o pa-
gamento do IPVA e do Licenciamento Anual e das Mul-
tas, muitas das quais de valor superior a R$100,00.

Por outro lado, para o conjunto da sociedade brasi-
leira, em especial para os que dirigem carro nas grandes 
cidades, a moto é um estorvo no trânsito. Para as segura-
doras, os 17 milhões de motocicletas existentes no País 
são um elemento de risco, pois, em 2009, representavam 
26% de toda frota nacional de veículos, mas foram res-
ponsáveis por 56% das indenizações pagas pela Segu-
radora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT.

Trata-se, de fato, de um problema social. No entan-
to, a solução via a imposição de excessivos custos eco-
nômicos está inviabilizando a concretização dos sonhos 
de progresso por milhões de brasileiros, principalmente, 
de jovens brasileiros. Assim, proponho a implantação 
de um programa de diversas iniciativas a cargo da Ad-
ministração Pública nos três níveis de governo.

Esse conjunto de iniciativas englobaria esforço 
educativo, responsabilização do jovem motoqueiro e 
criação de melhores condições financeiras para o pa-
gamento do IPVA, Licenciamento Anual, Seguro Obri-
gatório e Multas. Não se trata de criar um ambiente de 
impunidade ou de anistia de dívidas. Não!

Proponho a implementação de um programa 
de refinanciamento das dívidas, com o parcelamento 
em muitos meses (como 40 a 60 meses), cuja quita-
ção das parcelas pendentes fosse condição para a 
realização do Licenciamento Anual. O pagamento de 
débitos acumulados seria feito parceladamente, com 
controle anual por ocasião do Licenciamento Anual, e 
a cobrança dos valores futuros (IPVA, Licenciamento 
Anual e Seguro Obrigatório) seria feita mediante carne 
bancário em pelo menos dez parcelas mensais. 

Seriam concedidos Bônus de Adimplência quando 
não houvesse a reincidência de infrações às regras de 
trânsito. Os bons condutores de moto teriam redução no 
Seguro Obrigatório se não se envolveram em acidente 
nos meses que antecederem ao futuro Licenciamento 
Anual, e as multas, cujo pagamento foi parcelado, pode-
riam sofrer redução mediante a participação de cursos 
de direção defensiva e de primeiros socorros.

Em síntese, proponho a valorização da moto como 
instrumento de progresso ao mesmo tempo em que é 
promovida a conduta responsável pelo jovem motoqueiro. 
Principalmente para as famílias de menor capacidade de 
pagamento, as condições para o atendimento às obriga-
ções financeiras seriam favorecidas na proporção direta 
do potencial da moto como instrumento de acesso mais 
fácil ao estudo, às melhores oportunidades de trabalho 
e como meio de transporte para o lazer da família.
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Acredito que a valorização social da moto corres-
ponde à abertura de novas perspectivas para os milhões 
de brasileiros, com destaque para os jovens que têm na 
motocicleta seu primeiro meio de transporte. Isso só será 
concretizado se for equacionada a questão das pendências 
financeiras já existentes e implantada uma nova sistemática 
de cobrança parcelada dos encargos financeiros decorren-
tes da utilização da moto como meio de transporte.

Dentro desta compreensão do desafio de valorizar 
socialmente a moto como instrumento de progresso e de 
emprego para os jovens apresento esse projeto de lei que 
visa estabelecer condições de estímulo à conduta respon-
sável do motociclista no trânsito. Essa iniciativa legislativa 
que agora submeto aos meus Pares tem como objetivo 
estabelecer um parâmetro para premiar os bons condutores 
de moto e ajudar a criar um ambiente de paz no trânsito, 
evitando-se a morte dos milhares de jovens que perdem, 
a cada ano, a vida em veículos de duas rodas.

Com a apresentação desta justificação, desejo pedir 
o apoio de meus Pares para o debate que venha resultar 
no aperfeiçoamento e na aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 4 de agosto de 2010. – Depu-
tado Raimundo Gomes de Matos.

PROJETO DE LEI Nº 7.746, DE 2010 
(Do Sr. Ronaldo Caiado)

Inclui-se o inciso V ao art. 36 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que es-
tabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para dispor sobre a obrigatoriedade 
do ensino de noções técnicas, não partidá-
rias, de Ciência Política no ensino médio.

Despacho: Às Comissões De: Educação 
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD) – Art. 24, II.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Inclui-se V ao art. 36 da Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que passará a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 36.  ................................................
 ..............................................................
V – serão incluídas noções técnicas de 

Ciência Política como disciplina obrigatória no 
ensino médio.

Parágrafo único. As matérias referentes 
à noções técnicas, não partidárias, de Ciência 
Política constam em anexo.

Art. 2º Os sistemas de ensino terão o prazo de 
três (3) anos para se adaptar à obrigatoriedade da in-
clusão de noções técnicas de Ciência Política como 
disciplina obrigatória no ensino médio.

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

Justificação

Em 2008, foi publicada a Lei nº 11.684, que inclui a 
Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias em 
todas as séries do ensino médio. Contudo, estas maté-
rias não abarcam algumas noções imprescindíveis para 
a compreensão da realidade política brasileira presentes 
na área de estudo da Ciência Política. Portanto, aquela 
decisão legislativa ficou incompleta, pois faltou a área de 
conhecimento abrangida pela Ciência Política imprescin-
dível à formação dos jovens no ensino médio.

O intuito do projeto é agir no sentido do aperfei-
çoamento do processo democrático brasileiro. Com a 
inclusão das matérias apresentadas no Anexo I deste, 
os eleitores estarão mais capacitados para entende-
rem a realidade política à sua volta. Atualmente mui-
tos eleitores votam sem saber a atribuição dos cargos 
políticos. Muitos brasileiros acreditam que tudo o que 
acontece no Brasil é fruto do trabalho de uma única 
figura política: o Presidente. É importante que o brasi-
leiro saiba quais as atribuições de um Governador, de 
um Deputado Federal, pois se estes o representam, 
é imprescindível que se saiba em que dimensão da 
atuação política eles estão. Assim, o eleitor terá maior 
noção da realidade em que está inserido, o que o le-
varia a um maior discernimento para votar.

Face à relevância da matéria para o processo de 
aperfeiçoamento do processo democrático nacional, 
convido os nobres pares a apoiar esta proposição.

Sala das Sessões, de de 2010. – Deputado 
Ronaldo Caiado, (DEM / GO).
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37668 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37669 



37670 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37671 



37672 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37673 



37674 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37675 



37676 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37677 



37678 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37679 



37680 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37681 



37682 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37683 



37684 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37685 



37686 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37687 



37688 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37689 



37690 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37691 



37692 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37693 



37694 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010
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Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37695 



37696 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37697 



37698 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37699 



37700 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37701 



37702 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37703 



37704 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37705 



37706 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37707 



37708 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37709 



37710 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37711 



37712 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37713 



37714 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37715 



37716 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37717 



37718 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37719 



37720 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37721 



37722 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37723 



37724 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37725 



37726 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37727 



37728 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37729 



37730 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37731 



37732 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37733 



37734 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37735 



37736 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37737 



37738 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37739 



37740 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37741 



37742 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37743 



37744 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37745 



37746 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37747 



37748 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37749 



37750 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37751 



37752 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37753 



37754 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37755 



37756 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37757 



37758 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37759 



37760 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37761 



37762 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37763 



37764 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37765 



37766 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37767 



37768 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37769 



37770 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37771 



37772 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37773 



37774 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37775 



37776 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37777 



37778 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37779 



37780 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37781 



37782 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37783 



37784 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37785 



37786 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37787 



37788 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37789 



37790 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37791 



37792 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37793 



37794 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37795 



37796 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37797 



37798 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37799 



37800 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37801 



37802 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37803 



37804 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37805 



37806 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37807 



37808 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37809 



37810 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37811 



37812 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37813 



37814 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37815 



37816 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37817 



37818 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37819 



37820 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37821 



37822 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37823 



37824 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37825 



37826 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37827 



37828 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37829 



37830 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37831 



37832 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37833 



37834 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37835 



37836 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37837 



37838 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37839 



37840 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37841 



37842 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37843 



37844 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37845 



37846 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37847 



37848 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37849 



37850 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37851 



37852 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37853 



37854 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37855 



37856 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37857 



37858 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37859 



37860 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37861 



37862 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37863 



37864 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37865 



37866 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37867 



37868 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37869 



37870 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37871 



37872 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37873 



37874 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37875 



37876 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37877 



37878 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37879 



37880 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37881 



37882 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37883 



37884 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37885 



37886 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37887 



37888 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37889 



37890 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37891 



37892 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37893 



37894 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37895 



37896 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37897 



37898 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37899 



37900 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37901 



37902 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37903 



37904 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37905 



37906 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37907 



37908 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37909 



37910 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37911 



37912 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37913 



37914 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37915 



37916 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37917 



37918 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37919 



37920 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37921 



37922 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37923 



37924 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37925 



37926 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37927 



37928 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37929 



37930 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37931 



37932 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37933 



37934 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 37935 
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REQUERIMENTO Nº 7.291, DE 2010 
(Do Senhor Paulo Rubem Santiago)

Requer a inclusão de Comissão de 
Educação e Cultura no despacho da trami-
tação do Projeto de Lei nº 6.819, de 2010.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa., nos termos regimentais, em 

especial o art. 141 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, a inclusão da Comissão de Educação 
e Cultura na relação de Comissões determinadas a 
deliberar sobre o mérito do Projeto de Lei nº 6.819, de 
2010, do Senado Federal, que Altera a Lei nº 8.234, de 
17 de setembro de 1991, para dispor sobre a jornada 
e condições de trabalho dos nutricionistas.

Justificação

O Projeto de Lei nº 6.819, de 2010, do Sena-
do Federal, pretende assegurar aos nutricionistas a 
percepção de adicional de insalubridade da ordem 
de 40% sobre o salário mínimo profissional; jornada 
de trabalho de trinta horas semanais; e a contratação 
compulsória de nutricionistas por empresas da área 
industrial, hospitalar, comercial, bancária e educacio-
nal que forneçam refeições. 

O projeto apresenta mudança na regulamentação 
de quantidade de nutricionistas necessários para aten-
dimento em diversos segmentos, inclusive nas escolas 
públicas ou privadas da área de educação infantil. 

Assim, conforme o art. 32, IX, a, do Regimento Interno 
desta Casa, entendo que compete também à Comissão de 
Educação e Cultura avaliar o mérito do Projeto de Lei nº 
6.819, de 2010, de forma a apreciar as possíveis conseqü-
ências dessas mudanças na educação infantil do País.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2010. – Paulo 
Rubem Santiago, Deputado Federal PDT/PE.

Defiro, nos termos do art. 141 do RICD, o 
pedido formulado no Requerimento nº 7.291/2010, 
para determinar a inclusão da Comissão de 
Educação e Cultura (CEC) no despacho inicial 
aposto ao Projeto de Lei nº 6.819/2010, devendo 
manifestar-se antes da Comissão de Seguridade 
Social e Família (CSSF). Publique-se. Oficie-se. 
[NOVO DESPACHO: CEC, CSSF, CTASP, CFT 
(Art. 54, RICD) e CCJC (Art. 54, RICD). Propo-
sição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas 
Comissões – Art. 24, II, RICD. Regime de Tra-
mitação: Ordinário.].

Em 17-8-10. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 7.310 DE 2010 
(Da Comissão de Finanças e Tributação)

Requer a revisão do despacho aposto 
ao PL nº 6.500/09, do Sr. Edmar Moreira.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 32, X, a, c/c art. 139, II, b do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requei-

ro a Vossa Excelência que solicite ao Presidente da 
Câmara dos Deputados a revisão do despacho inicial 
aposto ao Projeto de Lei nº 6.500/09, da Câmara dos 
Deputados, que “dispõe sobre a divulgação, no âmbito 
das instituições financeiras, do direito do consumidor 
à liquidação antecipada de débito mediante a redução 
proporcional dos juros e dá outras providências”, de 
modo que a Comissão de Finanças e Tributação se 
pronuncie sobre a matéria.

Informo ainda que a proposição encontra-se ain-
da na Comissão de Direito do Consumidor (CDC) e 
tramitará também pela Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC).

Sala da Comissão, 4 de agosto de 2010. – Depu-
tado Pepe Vargas, Presidente.

Defiro, nos termos do art. 141 do RICD, 
o pedido formulado no Requerimento nº 
7.310/2010, para determinar a inclusão da 
Comissão de Finanças e Tributação (CFT) 
no despacho inicial aposto ao Projeto de Lei 
nº 6.500/2009. Publique-se. Oficie-se. [NOVO 
DESPACHO: CDC, CFT (mérito) e CCJC (Art. 
54, RICD). Proposição Sujeita à Apreciação 
Conclusiva pelas Comissões – Art. 24, II, RICD. 
Regime de Tramitação: Ordinário.].

Em 17-8-10. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 7.341, DE 2010 
(Da Comissão de Desenvolvimento Urbano)

Requer novo despacho para o PL 
7.371/2010, que “Altera a redação do § 2º 
do art. 9º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 
1990, para facultar a utilização dos recur-
sos do FGTS para financiar a construção 
de templos religiosos.”

Senhor Presidente,
Solicito, nos termos regimentais, revisão do des-

pacho inicial dado ao Projeto de Lei nº 7.371/2010, que 
“Altera a redação do § 2º do art. 9º da Lei nº 8.036, de 
11 de maio de 1990, para facultar a utilização dos re-
cursos do FGTS para financiar a construção de templos 
religiosos.”, no sentido de que seja incluída a Comissão 
de Desenvolvimento Urbano, por tratar-se de matéria 
inserida, claramente, no campo temático deste Órgão 
Técnico: políticas e programas referentes à aplicação de 
recursos financiadores da habitação e sistema finan-
ceiro de habitação, consoante disposições constantes 
do art. 32, inciso VII, a, do Regimento Interno.

Do exposto, tendo em vista que a proposição em 
tela contempla matéria afeta às competências regimen-
tais deste Colegiado, requeiro seja dado provimento 
ao pedido constante deste requerimento.

Brasília, 4 de agosto de 2010. – Deputado Hum-
berto Souto, Presidente.
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Defiro, nos termos do art. 141 do RICD, 
o pedido formulado no Requerimento nº 
7.341/2010, para determinar a inclusão da 
Comissão de Desenvolvimento Urbano no 
despacho inicial aposto ao Projeto de Lei nº 
7.371/2010. Essa Comissão deverá pronun-
ciar-se antes da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público. Publique-se. 
Oficie-se. [NOVO DESPACHO: CDU, CTASP, 
CFT (mérito e art. 54, RICD) e CCJC (art. 54, 
RICD). Proposição Sujeita à Apreciação Con-
clusiva pelas Comissões (art. 24, II, do RICD). 
Regime de Tramitação: Ordinário].

Em 17-8-10. – Michel Temer, Presidente.

O Sr. Luiz Couto, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Flávio Bezerra, § 2º do 
art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Bezerra) – Finda a 
leitura do expediente, passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Dando continuidade aos nossos trabalhos, vou 

conceder a palavra às Sras. Deputadas e aos Srs. 
Deputados por 1 minuto, para darem como lidos os 
seus discursos.

O SR. EMANUEL FERNANDES – Sr. Presidente, 
apenas uma observação.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Bezerra) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Nós estamos, 
na pauta, com a Medida Provisória nº 487. Abrimos 
a sessão normalmente, com 52 Deputados, o que é 
regimental. Mas gostaria de deixar registrado que a 
Ordem do Dia só pode começar com 257 Sras. e Srs. 
Deputados, já que nós estamos, quanto a esta maté-
ria, em processo de votação.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Bezerra) – V.Exa. 

tem toda a razão, até porque estamos em período de 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Bezerra) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Luiz Couto.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 
primeiro lugar, eu queria manifestar a minha solida-
riedade aos trabalhadores servidores públicos do Mu-
nicípio de Campina Grande, do SINTAB, na luta que 
estão travando.

Pedimos ao Prefeito Veneziano que reabra as 
negociações com a categoria. Embora a Justiça tenha 

decretado a ilegalidade da greve, o que eles estão so-
licitando não é ilegal. Portanto, estou pedindo ao Pre-
feito Veneziano, que é um democrata, que reabra as 
negociações com os servidores que estavam em greve 
e que não foram atendidos em suas reivindicações.

Assim, presto minha solidariedade a todos eles. 
Tenham certeza de que nós iremos encontrar um cami-
nho para a abertura das negociações, e que os pleitos 
dos servidores possam ser atendidos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB – SP. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero saudar a decisão do Tribunal 
Superior Eleitoral a respeito da obrigação dos parti-
dos de garantirem, nas suas chapas de candidatos 
proporcionais, no mínimo 30% e no máximo 70% dos 
diferentes sexos, para que se assegure a condição de 
as minorias terem a possibilidade de sucesso eleitoral; 
ou seja, serem candidatos e além disso conquistarem 
o poder nos espaços do Parlamento.

É uma conquista importante, um avanço extraordi-
nário, e sem dúvida nenhuma um fato a ser celebrado, 
pois os partidos serão obrigados, sob pena de terem 
suas chapas anuladas ou não homologadas, a cumprir 
essa proporção de, no mínimo, 30%, e, no máximo, 
70% de candidaturas de gênero masculino e feminino, 
como dispõe a Lei Eleitoral, já aprovada há 13 anos, 
embora até então sem ter a eficácia com o cumprimen-
to integral por parte dos partidos políticos.

Era isso, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Luiza Erun-
dina, o Sr. Flávio Bezerra, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Edinho Bez, § 
2º do art. 18 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Edinho Bez) – Concedo a 
palavra ao Deputado Paes de Lira.

O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC – SP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
infelizmente se prenuncia mais uma vez o que ocor-
reu no último esforço concentrado. Está aqui a Ordem 
do Dia, e dela consta, nesta sessão extraordinária, a 
PEC nº 300, evidentemente apensada à PEC nº 446. 
No entanto, observamos que não há uma, mas há 3 
medidas provisórias antes da PEC nº 300. É evidente 
que isso inviabilizará a votação da PEC nº 300 nesta 
sessão extraordinária, ainda que haja quorum – e o 
quorum provavelmente nem ocorrerá.

Por outro lado, isso indica que caminharemos na 
mesma trilha, no mesmo rumo, o Governo atrelando a 
votação da PEC nº 300 à votação das medidas provi-
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sórias, e a Oposição obstruindo a votação, recusando-
se a cair portanto numa armadilha. 

A solução é clara: o Sr. Presidente convoca uma 
sessão extraordinária exclusiva para a PEC nº 300. 
Isso solucionará o problema.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, depois de 2 anos de prejuízos, os 
criadores de suínos vivem, em 2010, uma escalada 
de recuperação de preços. Onze reajustes já foram 
concedidos neste ano pela agroindústria, totalizando 
16,6% de elevação na base de preços praticados na 
entrega de animais em pé aos frigoríficos, informou a 
Coopercentral Aurora – maior compradora e abatedora 
de suínos de Santa Catarina. 

O reajuste anterior ocorreu em 12 de julho, quando 
o quilograma de suíno vivo foi precificado em 2 reais, 
sinalizando uma tendência de alta. Na última quinta-
feira o preço praticado subiu mais 10 centavos para 
uma faixa entre 2,20 reais a 2,30 reais o quilograma. 
Essa remuneração é composta pelo preço básico – que 
aumentou de 2 reais para 2,10 reais – e pelo ganho 
proporcionado pela qualidade da carcaça, tipificação, 
em torno de 20 centavos, totalizando 2,30 reais o qui-
lograma. O Presidente da Coopercentral, Mário Lanz-
naster, explicou que os novos preços assinalam uma 
fase de recuperação para o setor. 

Desde 2008, o mercado vivia um difícil período 
de oferta excessiva de suínos vivos para as indústrias 
e desajuste cambial, situação agravada com a queda 
nas exportações e redução do consumo. Em 2010, en-
tretanto, a demanda cresceu e os preços no mercado 
internacional começaram a melhorar. O Presidente 
da Aurora acredita em uma gradual recuperação dos 
níveis de preços e prevê que, neste ano, os suinocul-
tores e a agroindústria conseguirão ajustar os níveis 
de produção com os níveis de consumo para evitar 
distorções nos preços. 

Essa situação é muito diferente da que tivemos no 
ano passado, quando, apesar das condições mercado-
lógicas adversas, a Coopercentral concedia o reajuste 
para estimular o criador de suínos e evitar o abandono 
da atividade ou a redução da base produtiva mediante 
o descarte de matrizes. O Presidente prevê ainda que 
a tendência de alta deve manter-se durante este se-
mestre e acentuar-se em novembro e dezembro. 

A suinocultura representa a maior cadeia pro-
dutiva de Santa Catarina, gerando 65 mil empregos 
diretos e 140 mil indiretos. Cerca de 55 mil produtores 
dedicam-se à atividade. O rebanho permanente é de 6 
milhões de cabeças. Em 2009, a produção catarinen-
se atingiu 750.000 toneladas de carne, 25% do que 

o Brasil produz. A suinocultura catarinense continua 
sendo a maior do País.

Muito obrigado.
O SR. MAJOR FÁBIO (DEM – PB. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, mais uma vez, estamos aqui para votar 
a PEC nº 300. Estou cada dia mais surpreso com a 
audiência desta Casa. Nós estamos andando pela Pa-
raíba, por todo o sertão da Paraíba, todo o interior, Ita-
poranga, Conceição, Patos, Cajazeiras, e todos estão 
assistindo à TV Câmara, acompanhando cada passo 
que damos aqui nesta Casa. Alguns Deputados são 
muito conhecidos no sertão da Paraíba, principalmente 
aqueles que não querem votar a PEC nº 300, e que 
ficam causando empecilho para que não seja votada 
a PEC nº 300. 

Mas nós estamos aqui para votar a PEC nº 300. E 
nós vamos votar, se Deus quiser, a PEC nº 300, porque 
o Senado quer votá-la. E acredito que o Presidente da 
República também tem interesse em mandar com ur-
gência a lei que vai regulamentar o piso nacional dos 
policiais e bombeiros militares do Brasil.

O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta 
Casa está promovendo – ontem, tivemos a solenidade 
de abertura do evento – o 4º Seminário Latino-Americano 
de Anistia e Direitos Humanos. Peço a V.Exa. a divul-
gação do cartaz nos meios de comunicação da Casa, 
que mostra que a luta pelos direitos humanos e anistia 
no Brasil e na América Latina está presente. Convido 
todos a participarem do evento que está sendo realizado 
no Auditório Nereu Ramos. Nós vamos ter, hoje e ama-
nhã, várias sessões. Considero importante expressar a 
nossa solidariedade a essas pessoas que lutaram por 
democracia, liberdade e cidadania no Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edinho Bez) – Nobre Depu-

tado, a solicitação de V.Exa. será atendida.
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB – ES. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Edinho Bez, Sras. e Srs. Deputados, a 53ª Legislatura 
vai ser reconhecida pela Nação brasileira como a dos 
Parlamentares que reconheceram o nobre trabalho 
dos bombeiros e policiais do Brasil. 

Desse modo, solicito a todos os Parlamentares 
– que entendemos que vieram a esta Casa para votar 
precipuamente a conclusão da PEC nº 300, que trata 
do piso salarial nacional dos bombeiros e policiais ci-
vis e militares – que façam pressão em cima do Líder 
do Governo, pois está nos trazendo para esta Casa e 
usando a PEC nº 300 como isca, colocando medidas 
provisórias que este Parlamento não tem tanta vonta-
de assim de votar.
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Estamos vindo a esta Casa para concluir a vota-
ção da PEC nº 300, resgatar toda a dignidade perdida 
pelos bombeiros, policiais militares e policiais civis e 
para também analisar a primeira parte da PEC nº 308, 
que cria a Polícia Penal. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos nos pre-
parando para disputar no pleito uma vaga para Depu-
tado Estadual no Estado de Rondônia, mas lamenta-
mos que toda aquela gente que faz parte de grupos 
de governo esteja gastando dinheiro à toa, comprando 
o eleitor, em troca de adesivamento de carro e distri-
buição de combustível.

Esperamos que a Polícia Federal, o Ministério 
Público Estadual e o Ministério Público Federal fis-
calizem, porque não é possível que um cidadão, um 
político comum dispute as eleições à custa do patri-
mônio público, gastando dinheiro com a compra de 
alguns eleitores, em troca de gasolina. Até dinheiro é 
oferecido, Sr. Presidente!

O SR. FLÁVIO BEZERRA (PRB – CE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, aposentados e pensionistas do Brasil:

Quero registrar que dei entrada ao Requerimento 
nº 7.346, de 2010, a pedido da Associação dos Apo-
sentados Fazendários do Estado do Ceará, para que 
seja incluída na Ordem do Dia a PEC nº 555, de 2006, 
que trata da contribuição dos inativos.

Não tem cabimento um servidor público contri-
buir a vida inteira para se aposentar e, depois, já apo-
sentado, continuar pagando por um benefício que ele 
não vai receber.

A cobrança da contribuição para os inativos é 
uma das mais cruéis medidas tomadas contra os ser-
vidores públicos aposentados. É uma contribuição in-
justa adotada na época em que a Previdência Social 
atravessava uma situação difícil. Porém, uma medida 
adotada em função de um momento difícil não pode 
se perpetuar, ainda mais depois que a Previdência 
superou a crise.

Centenas de funcionários públicos inativos tive-
ram que voltar a trabalhar para cobrir parte do rombo 
causado pelo desconto.

É ponto pacífico no âmbito jurídico que cada 
contribuição corresponde a um benefício. Todavia, o 
desconto nos proventos dos aposentados não traz be-
nefício algum para esses que já contribuíram toda uma 
vida para terem o direito de se aposentar.

Aqui fica o meu apelo para que esse requeri-
mento seja votado e assim possamos acabar com 
essa cobrança que vem penalizando o aposentado 
desde 2003.

Dessa forma, reivindico a aprovação da PEC nº 
555, de 2006, por se tratar de matéria relevante, ur-
gente e de interesse público.

Muito obrigado.
O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB – AM. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, venho a esta tribuna para ma-
nifestar a nossa convicção de que hoje a PEC nº 300 terá 
sua votação em segundo turno concluída. Não é possível, 
Sr. Presidente, que esta Casa deixe de fazê-lo, já no se-
gundo esforço concentrado, com a boa vontade que tem 
o Presidente Michel Temer, que é amigo da Polícia Militar 
do Brasil inteiro, como também da Polícia Civil. S.Exa. foi 
Secretário de Segurança do Estado de São Paulo por 2 
vezes. Sabemos do apreço que ele tem por essa categoria 
e também pela dos bombeiros militares.

Hoje e amanhã serão dias decisivos para aprovar-
mos a PEC nº 300, no seu segundo turno. Toda a Polícia 
Militar, do Amazonas e de todo o Brasil, toda a Polícia Civil 
e os Corpos de Bombeiros estão na expectativa de que 
possamos concluir essa votação hoje, para que a matéria 
vá ao Senado e seja promulgada antes das eleições.

O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, desejo registrar no 
plenário desta Casa uma observação curiosa: até a 
Folha de S.Paulo e o seu instituto Datafolha come-
çam a reconhecer, com muito atraso, que o eleitorado 
brasileiro caminha para eleger Dilma Rousseff para a 
Presidência da República.

Enquanto todos os demais institutos já aponta-
vam grande vantagem de Dilma sobre Serra, somente 
o Datafolha sustentava outra posição, retrógrada e visi-
velmente manipulada. Sua última pesquisa foi obrigada 
– repito, Sr. Presidente, obrigada – a reconhecer os 
fatos, quando enfim colocou Dilma Rousseff 8 pontos 
à frente de Serra.

Espero que a Folha de S.Paulo tenha mais juízo.
Muito obrigado.
O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero me aliar a 
todos aqueles que estão pedindo que a PEC nº 300 
seja votada hoje, pelo simples fato de que a nossa 
credibilidade nos Estados passa a ser questionada, 
porque sempre afirmamos que ela vai ser votada. Fal-
ta apenas 1 votação. E ela já tramita há algum tempo. 
Outras PECs no mesmo período foram votadas nesta 
Casa sem muitas dificuldades.

Acordos têm sido feitos entre lideranças dos po-
liciais e as Lideranças políticas nesta Casa. O empe-
cilho constitucional – criar efeito cascata e fixar o valor 
–, como no caso da... 

(O microfone é desligado.) 
O SR. PEDRO WILSON – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edinho Bez) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais uma vez, 
saúdo esta Casa pela realização do 4º Seminário Lati-
no-Americano de Anistia e Direitos Humanos. Anistiados 
de todo o Brasil, não reintegrados e não promovidos da 
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América Latina e do Brasil estão aqui para discutir esta 
questão: anistia e direitos humanos. Muitos têm 30 anos 
de anistia e ainda não foram reintegrados. 

Nossa solidariedade a essas pessoas.
Parabenizo as associações brasileiras que lu-

tam em favor dos anistiados e da anistia ampla, geral 
e irrestrita.

Sr. Presidente, gostaria também de protestar 
contra o fato de lideranças bahá’í serem condenadas 
a 20 anos de prisão no Irã, sem provas concretas. A 
nossa solidariedade ao povo iraniano bahá’í, que luta 
pela sua liberdade.

Por fim, Sr. Presidente, parabenizo a Arquidioce-
se de Goiânia, na pessoa de D. Washington Cruz, pelo 
lançamento da Feira da Solidariedade.

O SR. PRESIDENTE (Edinho Bez) – Com a pa-
lavra o nobre Deputado Domingos Dutra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero apenas registrar que o Maranhão será, com 
certeza, a maior surpresa dessas eleições. O Deputado 
Flávio Dino, a quem fizeram de tudo para que não fosse 
candidato, vai vencer as eleições no Maranhão.

Ontem, segunda-feira, fizemos uma das maiores 
carreatas no Município de Barreirinhas, que era go-
vernado pelo PT e cujo Prefeito Sarney cassou para 
botar o sobrinho.

Nós vamos vencer as eleições e libertar o Mara-
nhão do fute, da maldade, da perversidade.

Peço à Imprensa Nacional que dê atenção ao Ma-
ranhão. Lá, um Estado pobre, a candidata ao governo 
tem um dos maiores orçamentos de campanha. Há can-
didato a Deputado Estadual que tem comitê maior do 
que os dos candidatos à Presidência da República.

Portanto, quero, desta tribuna, pedir ao Brasil que 
olhe para o Maranhão. Com certeza, vamos libertar 
aquele Estado.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, desejo registrar nesta tribuna a emanci-
pação política, semana passada, de 2 importantes 
Municípios do nosso Estado: Quixeramobim, no sertão 
central do Ceará, polo de desenvolvimento daquela 
faixa geográfica, que tem como grande líder históri-
co Antônio Conselheiro, responsável pela epopeia de 
Canudos, e o Município de Caririaçu. 

Em Quixeramobim, as festas foram direcionadas 
para tornar mais projetados os líderes daquela cidade, 
que, no passado, construíram seu desenvolvimento e 
bem-estar social.

Destaco também que o Município de Caririaçu, 
em uma outra faixa geográfica do Estado, a região do 

Cariri, completará amanhã mais 1 ano de indepen-
dência política.

Esses são municípios com os quais tenho vínculos 
de muita proximidade e cuja contribuição ao progresso 
do Ceará sou obrigado a testemunhar, neste momento, 
na tribuna da Câmara dos Deputados.

Homenageio o povo de Quixeramobim e o povo 
de Caririaçu, saudando, portanto, esses eventos tão 
significativos para a história do povo cearense.

O SR. GERMANO BONOW (DEM – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, traz-me a esta tribuna o dever de 
demonstrar reconhecimento a um brasileiro digno de 
relevo, digno de constante rememoração.

Falo de Nicolau de Araújo Vergueiro, um dos 
mais importantes políticos do Rio Grande do Sul da 
primeira metade do século passado, amante incondi-
cional do conhecimento e um dos responsáveis pela 
preservação e construção de acervo cultural singular 
em nosso País.

Nicolau Vergueiro foi médico competente, admi-
nistrador eficiente e político habilidoso. Destacou-se 
na medicina e na política, no entanto, foi a sua visão 
de futuro que marcou sua trajetória: a valorização da 
educação. Como prefeito do seu município, em 1921, 
promoveu uma verdadeira revolução nesta área, criando 
escolas e, assim, modificando o perfil cultural daquela 
região. Continuou este trabalho quando atuou como 
deputado estadual e federal do Rio Grande o Sul.

Nascido na bucólica Passo Fundo, no dia 7 de 
março de 1882, o jovem Nicolau ingressou na recém-
fundada Faculdade de Medicina de Porto Alegre, a se-
gunda do País, em 1900, e ali graduou-se inicialmente 
em Farmácia, como era praxe, e logo depois em Me-
dicina, em 1905. Doutorou-se com louvor, tendo sua 
tese publicada em livro.

Em seguida, estabeleceu-se em Passo Fundo, 
desempenhando ali as atividades médicas em clínica 
particular e na Assistência Pública de Saúde, onde 
trabalhou por mais de 20 anos.

Estudioso e dedicado, idealizou e fundou, em 
1931, a Sociedade Passo-Fundense de Medicina, 
embrião do associativismo médico, tão influente e di-
versificado em Passo Fundo na atualidade.

Homem de visão, político em essência, soube va-
ler-se do conhecimento para influir na História. Médico e 
farmacêutico, usou a ciência aprendida e a consciência 
apurada para confrontar-se com aqueles que faziam 
do clientelismo e do proselitismo as práticas políticas 
que fechavam os currais eleitorais de então.

Em 1908, foi nomeado conselheiro municipal 
pelo Partido Republicano; no ano seguinte, elegeu-se 
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Deputado Estadual, cargo que ocupou em 5 sucessi-
vas legislaturas.

Político de destaque foi presidente do Partido Re-
publicano Rio-Grandense (PRR) e do Partido Social 
Democrático (PSD), do qual foi um dos fundadores 
no Rio Grande do Sul, tendo participado ativamente 
da Revolução Libertadora, de 1923 e 1924, e da Re-
volução de 1930.

Foi intendente municipal, em 1920 e 1928, e elei-
to presidente da Assembleia dos Representantes do 
Estado, em 1929. Nesse período, promoveu verdadeira 
revolução na educação de sua cidade.

O então vastíssimo município de Passo Fundo 
que, no ano de 1921, dispunha de apenas 7 escolas 
com uma frequência de 161 alunos, passou a ter, em 
1929, 159 escolas e 8.029 alunos. A nova configuração 
e a necessidade de afirmação da identidade nacional, 
em uma região dominada por dialetos estrangeiros, 
exigiam professores qualificados. Assim, em de abril 
de 1929, foi criada, por iniciativa de Nicolau Vergueiro, 
a Escola Complementar, destinada à formação de nor-
malistas. Os estudos realizados na Escola determina-
ram a exigência de se criarem na cidade os primeiros 
cursos superiores, depois reunidos na Universidade 
de Passo Fundo.

Com o passar dos tempos, a Escola Comple-
mentar transformou-se na atual Escola Estadual de 
Educação Básica Nicolau de Araújo Vergueiro, a maior 
escola pública do município e da região, onde se de-
senvolveram e se desenvolvem grandes intelectos.

Mas a atuação do político Nicolau Vergueiro foi 
além. Em pleito memorável, elegeu-se Deputado Fe-
deral pelo Rio Grande do Sul, com reeleição, em 1935. 
Nesta Casa, integrou, com inequívoco brilhantismo, 
a Comissão de Saúde Pública, e publicou o trabalho 
Exame Médico Pré-Nupcial Obrigatório, que virou pro-
jeto de lei de sua iniciativa.

Aqui, trabalhou com afinco para destinar verbas 
públicas significativas para hospitais de Passo Fun-
do e região, e aqui envidou incontáveis esforços para 
viabilizar a construção de estradas e para conferir 
qualidade ao ensino público. Nesta Casa, participou 
ainda da elaboração da Carta Magna promulgada em 
1946 e aqui encerrou sua carreira política, em 1951. 
Sua história, sem dúvida alguma, serve de exemplo 
a todos nós.

Fora do âmbito parlamentar, sua atuação não 
deixou de ser profundamente política. Intelectual bri-
lhante que era, foi imprescindível para a preservação 
e para a formação do acervo cultural de sua terra e, 
dessa forma, para a identidade nacional. Recolhendo 
documentos antigos, que de hábito se incineravam, 
reconstituiu e escreveu, em 1954, parte da história do 

Clube Literário Amor à Instrução, fundado em 15 de 
fevereiro de 1883.

Na história recuperada, encontraram-se as bases 
para a criação do Grêmio Passo-Fundense de Letras, 
instituição que, a 7 de abril de 1961, se transformaria 
na atual Academia Passo-Fundense de Letras, uma 
das mais antigas e atuantes do Brasil.

A atividade cultural intensa, tão bem fomentada 
por Nicolau Vergueiro e por tantos outros que ali esti-
veram, levaram Passo Fundo ao reconhecimento de 
Capital Nacional e Capital Estadual da Literatura, por 
força de Lei.

Cumpre ainda ressaltar que os 2 diários da Acade-
mia estão entre os mais antigos do Estado; a imprensa 
e demais veículos de comunicação locais exercem in-
fluência regional; e a indústria gráfica passo-fundense 
é referência há quase 1 século.

Tudo isso se insere numa tradição mais do que 
secular de uma das cidades culturalmente mais ativas 
do Brasil. A Nicolau Vergueiro pode-se atribuir, sem 
receio, o mérito de ter sedimentado as bases para o 
alicerce da ponte entre o passado e o futuro.

Seu falecimento, em 1956, deixou órfã uma legião 
de admiradores, mas fez sobrelevar-se seu legado, par-
te do qual fiz questão de hoje rememorar. Um legado 
de amor à terra natal e de serviços médicos que mui-
to contribuíram para melhorar a vida das pessoas de 
sua comunidade e de sua região; um legado de ética 
na política, de amor à instrução, de preservação e de 
construção da identidade nacional. Em suma, um lega-
do de cidadania que é de todos nós brasileiros.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Germano Bo-
now, o Sr. Edinho Bez, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, § 2º 
do art. 18 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Edinho Bez.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, tenho me manifestado nesta tribuna, 
incansavelmente, sobre a importância da retomada da 
credibilidade dos cheques para a economia brasileira; 
tranquilidade para quem recebe os cheques e algo 
bom para o emitente, que passará seu cheque sem 
nenhuma desconfiança para o tomador.

Com o passar dos tempos, o cheque, uma insti-
tuição que garantiu milhares e milhares de negócios 
em todo o País, durante muitos anos, foi perdendo a 
credibilidade, principalmente por conta da falta de res-
ponsabilidade de seus emitentes, do Poder Judiciário 
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que não pune, e dos bancos que falham no controle 
da emissão de talonários de cheques.

É importante lembrar que nem todos os emis-
sores de cheques sem provisão de fundos agiram de 
má-fé, mas que isso realmente afetou a credibilidade 
dos cheques, aumentando gradativamente a descon-
fiança dos brasileiros.

Há poucos anos, o cheque era a moeda corrente 
entre cidadãos. Ele diminuía a burocracia e facilitava 
os negócios – principalmente o conhecido cheque 
pré-datado.

Infelizmente, perdeu-se a confiança, e nós Par-
lamentares, juntamente com o Banco Central, preci-
samos resgatar a credibilidade do cheque, tamanha é 
sua importância para a economia brasileira.

Com a familiaridade que tenho do sistema financeiro, 
pois fui gerente da Caixa Econômica Federal durante 14 
anos; relator-geral do sistema financeiro nacional; durante 
8 anos membro da Comissão de Finanças e Tributação 
da Câmara dos Deputados, entre outras atividades, não 
posso me conformar, ficando de braços cruzados, favore-
cendo pessoas de má-fé e sendo injusto com mais 99% 
de pessoas idôneas emitentes de cheque.

Vale lembrar que apenas 3% dos cheques emi-
tidos no Brasil (em média) são devolvidos. Quase 1% 
(em média) são devolvidos por erro de preenchimento, 
assinatura que não confere, falta de assinatura, ou por 
serem cheques sustados, cheques prescritos, por falta 
de endereço, por estarem rasurados etc.

Mais de 1% é de cheque recuperável rapidamen-
te, em acordo com o emitente. A maioria dos cheques 
não é emitida com o intuito de dar calote ou de uso de 
má-fé. A grande maioria liquida, paga o cheque, pois 
essa é de pessoas idôneas, conhecidas na praça e 
clientes antigos de bancos.

Dos cheques devolvidos, em torno de 70% (em 
média) são de valores inferiores a 150 reais, e, portan-
to, resgatáveis. Menos de 1% realmente são emitidos 
com má-fé. Mas não é justo que 99% de pessoas de 
boa-fé paguem por conta daqueles menos de 1% que 
emitem cheques com má-fé.

Vou provar no Banco Central, na FEBRABAN e 
nos debates aqui no Congresso Nacional que esse 
custo-benefício valerá a pena.

Tenho, ao longo deste último ano, debatido com en-
tidades associativas, associações comerciais e industriais, 
câmaras de dirigentes lojistas, com a sociedade, de modo 
geral; e tenho debatido sem nenhuma restrição. Pelo con-
trário, tenho recebido incentivos pela iniciativa.

A proposta de nosso projeto, inicialmente, é fazer 
com que os bancos sejam mais criteriosos na emissão 
de talonários de cheques, sem contribuir com a buro-
cracia, bastando conceder o primeiro talão com apenas 
5 folhas de cheque para os novos clientes que tenham 
os primeiros 6 meses de conta nova, podendo o banco 
estender esse prazo para até 12 meses.

O segundo talão somente será emitido após a 
compensação ou pagamento de 80% dos cheques do 

primeiro talão. O terceiro talão seria entregue após a 
compensação ou pagamento de 80% dos primeiro e se-
gundo talonários, e assim, sucessivamente, até que se 
completem os primeiros 6 meses ou a critério do banco, 
que pode elevar esse prazo para até 12 meses.

Vale lembrar ainda que os clientes mais anti-
gos não irão emitir cheques usando de má-fé, e que, 
por isso, não terão as restrições impostas aos novos 
clientes. No entanto, pode haver exceções. Mas não 
se trabalha com exceção.

Vale lembrar que os bancos também terão inte-
resse em recuperar a imagem e a credibilidade dos 
cheques no Brasil.

Lembro ainda que voltarei a este debate, que 
merece prioridade.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Sem re-

visão da oradora.) – Sr. Presidente, aqui estamos 
para mais um esforço concentrado. Espero que nesta 
terça-feira e na quarta-feira tenhamos, portanto, uma 
boa produção legislativa, aprovando as medidas pro-
visórias e, principalmente, em segundo turno, a PEC 
nº 300, que trata do piso dos policiais e bombeiros 
militares de todo o País. Espero também avançarmos 
no entendimento da matéria e incluirmos na pauta a 
PEC nº 308, relativa à Polícia Penal.

Finalmente, Sr. Presidente, faço novo apelo ao 
Presidente Lula no sentido de que envie a esta Casa, 
o mais urgentemente possível, o projeto de lei que re-
gulamenta o piso salarial dos agentes comunitários de 
saúde e dos agentes de combate às endemias.

Lembro a V.Exas. que essa emenda, de que tive 
a honra de ser Relatora, já foi aprovada em dezem-
bro. Agora esperamos que o projeto de lei chegue a 
esta Casa para regulamentarmos o piso dos agentes 
comunitários de saúde e dos agentes de combate às 
endemias.

O SR. MARCIO JUNQUEIRA (DEM – RR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, é importante que fiquem aqui registradas a vontade 
e a disposição que temos de votar a PEC nº 300.

É imperativo que o Líder do Governo e a base 
do Governo compareçam, que os Deputados estejam 
aqui presentes. É inadmissível, Deputada Erundina, 
que passemos para a sociedade a impressão de que 
não temos a disposição de votar essa PEC tão impor-
tante para todo o Brasil. 

Conclamo os Deputados e as Deputadas para que 
venham a Brasília, para que venham ao plenário cum-
prir a nossa obrigação, o nosso dever de votar a PEC 
nº 300, que precisa urgentemente entrar em vigor.

Quero aqui parabenizar o empenho dos Parla-
mentares Paes de Lira, Capitão Assumção e Major 
Fábio, que têm demonstrado o seu compromisso com 
os policiais e bombeiros militares do País.

Muito obrigado.
O SR. WILSON PICLER (PDT – PR. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
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prezado público que nos assiste, eu faço neste momen-
to um apelo até mesmo aos nossos telespectadores 
para que liguem para o seu Deputado e lhe peçam, 
com carinho, que venha a Brasília ajudar a formar qu-
orum para votarmos a PEC nº 300, de 2008.

E , nesse mesmo sentido, Sr. Presidente, apelo 
para a Mesa, para o Presidente da Casa no sentido 
de que respeite os Parlamentares que aqui compare-
cem e coloque em pauta a PEC nº 300, assim como 
a PEC nº 308, de 2004, ambas relativas ao aparato 
da segurança pública, que é tema de discussão nes-
tas eleições. Muitos Parlamentares estão debatendo 
a segurança pública; portanto, este é o momento de o 
Legislativo demonstrar à sociedade que tem de fato a 
intenção de fortalecer e melhorar a segurança pública, 
em favor do cidadão brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – En-

cerrado o período de apresentação de discursos que 
a Mesa acolhe como lidos, passamos ao Pequeno Ex-
pediente propriamente dito.

Concedo a palavra à nobre Deputada Luiza Erun-
dina.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, colegas Parlamentares, volto a esta tribuna para 
tratar de assunto muito importante: a decisão do Tri-
bunal Superior Eleitoral a respeito do cumprimento da 

lei que estabelece cotas de participação de homens e 
mulheres nas próximas eleições.

Nesse sentido, passo a ler a seguinte nota de 
apoio:

“O Conselho Nacional dos Direitos da 
Mulher e o Fórum Nacional de Instâncias de 
Mulheres de Partidos Políticos vêm a público 
parabenizar o Plenário do Tribunal Superior 
Eleitoral, que determinou na sessão desta 
quinta-feira (12/8) que os partidos políticos 
devem cumprir os percentuais mínimo (30%) e 
máximo (70%) de candidaturas por sexo. 

A decisão tomada por 6 x 1 demonstra 
de forma clara o comprometimento desse Tri-
bunal com o aprofundamento da democracia 
brasileira.”

O CNDM e o Fórum estão plenamente de acordo 
com a postura tomada pelos Ministros do TSE a respei-
to de um direito e de uma conquista de mais 50% da 
população brasileira, que é o direito de nós mulheres 
ocuparmos mais espaço de poder, como condição do 
pleno exercício da democracia em nosso País.

Requeiro, Sr. Presidente, que a íntegra desta nota 
seja inscrita nos Anais da Casa.

Muito obrigada.

NOTA A QUE SE REFERE A ORADORA:
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Paes 
de Lira.

O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, brasileiros, tenho a honra de trazer 
ao conhecimento de todos que, na semana passada, 
visitei 2 municípios do Estado de São Paulo muito 
importantes no atual momento do Brasil: o Município 
de Cajuru e o Município de Jeriquara. e por que tão 
importantes? Porque, senhoras e senhores, eles são 
os campeões de qualidade de educação fundamental 
no Brasil. O Município de Cajuru, da 1ª à 4ª série do 
Ensino Fundamental, e o Município de Jeriquara, da 
5ª à 8ª série, são campeões de qualidade. 

Cajuru , por exemplo, teve a média 8,6 na ava-
liação do IDEB, sendo que uma das escolas do Muni-
cípio atingiu a nota 9. 

Lembro a V.Exas. que o Governo Federal havia 
marcado uma meta a ser perseguida, que era a nota 
6 para todo o País. No entanto, o resultado foi muito 
fraco, incluindo-se os vários municípios para os quais 
o Governo, por ter observado resultados negativos na 
avaliação anterior, havia aumentado o fluxo de verbas 
federais para tentar superar o problema. Isso demons-
tra claramente que a questão não está ligada, apenas 
e tão somente, a recursos materiais, apenas e tão so-
mente a dinheiro. 

O que encontrei em Cajuru e Jeriquara? Em am-
bos os ambientes havia, simplesmente, uma equipe 
comprometida até a medula com o serviço público, 
comprometida até a medula com a qualidade da educa-
ção, comprometida até a medula com o futuro do Brasil, 
representado pelas crianças que lá são educadas.

Cajuru adota o modelo de assessoramento por par-
te de entidade privada, o qual, pelo que pude avaliar, é 
muito bem sucedido, com uma equipe bastante dinâmica 
liderada pela Secretária de Educação do Município. 

Jeriquara prefere adotar o modelo lastreado ex-
clusivamente na administração municipal, nos profes-
sores e nos quadros próprios da Secretaria de Edu-
cação do Município. 

Ambos os municípios apresentam resultado si-
milar, extremamente positivo, porque têm equipes que 
compreendem sua missão. Têm Prefeitos e Secretários 
Municipais dinâmicos, bons assessores, equipes de 
apoio, além do empenho dos trabalhadores da área de 
educação. O envolvimento das famílias também é muito 
importante no processo de educação das crianças. 

Quiséramos nós que o exemplo positivo, constru-
tivo e extremamente importante de Cajuru e Jeriquara 
pudesse ser rapidamente replicado em todo o País, 
porque tais cidades apresentam modelos de gestão 

de excelência, de qualidade, comprometida que estão 
com o desenvolvimento e o futuro deste País. 

Sabemos perfeitamente – e tantos Parlamentes 
têm dito isto aqui – que a educação é o principal capital 
do nosso Brasil e de qualquer país que se veja desen-
volvido ou em vias de desenvolvimento. Pois nesses 
municípios está a prova de que é possível priorizar a 
educação e fazer com que ela funcione para o futuro. 

Meus cumprimentos, novamente, aos Prefeitos 
de ambos os municípios, ao seu pessoal da área de 
educação – secretários, professores e funcionários –, 
aos pais e familiares e aos próprios alunos, que foram 
avaliados e mostraram tais resultados. 

Oxalá esse exemplo seja levado para todo o 
Brasil!

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Pre-
sidência concede a palavra à nobre Deputada Luiza 
Erundina. 

S.Exa. estava inscrita para falar no Pequeno Ex-
pediente, mas, por equívoco no processo eletrônico 
da Casa, somente utilizou 1 minuto do tempo de que 
dispunha. 

Portanto, os 2 minutos que lhe restam acham-se 
assegurados agora pela Mesa, para que S.Exa. profira 
seu discurso na manhã de hoje.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, agradeço a V.Exa a consideração.

Volto a tratar da decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral quanto ao cumprimento da cota mínima de 
30% e máxima de 70%, respectivamente, de mulheres 
e homens nas chapas eleitorais.

A partir de agora, os partidos políticos não têm 
mais desculpa para o não cumprimento dessa lei, sem 
a qual, com certeza, não corrigiremos a enorme injus-
tiça e a distorção existentes, inclusive, na democracia 
brasileira. No Brasil, a população feminina tem a par-
ticipação de mais de 50%, mas possui menos de 9% 
de representação na Câmara dos Deputados. 

Esperamos, inclusive, que os partidos cumpram 
aquelas outras cotas de 5% do fundo partidário, para 
promoção da formação política e capacitação das 
mulheres filiadas, no sentido de que elas estejam de-
vidamente preparadas para o exercício da política, de 
forma ativa e concreta no cenário nacional.

Também é preciso que 10% da programação 
partidária anual sejam destinados à participação das 
mulheres brasileiras, para que estas saiam da invisi-
bilidade e exponham suas ideias e visão de mundo e 
sociedade – o que, lamentavelmente, não lhes tem 
sido assegurado.

Estamos todas bastante satisfeitas porque tal 
conquista, que era apenas formal e legal, passa a ter 
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eficácia e efetividade a partir da decisão do Pleno do 
Tribunal Superior Eleitoral.

Obrigada, Sr. Presidente, nobres colegas e te-
lespectadores, por nos ouvirem neste momento de 
trabalho da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Pre-
sidência cumprimenta a nobre Deputada Luiza Erun-
dina pelo pronunciamento feito no espaço regimental 
que lhe foi assegurado e lamenta que, anteriormente, 
tenha ocorrido um equivoco na computação eletrôni-
ca da Mesa, no que diz respeito ao tempo disponível 
pela Parlamentar.

Portanto, apresento as desculpas da Mesa à ilus-
tre representante de São Paulo, que já dirigiu a Capital 
paulista com descortino, clarividência e competência 
incomparáveis.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Conce-
do a palavra, pela ordem, ao Deputado Major Fábio.

O SR. MAJOR FÁBIO (DEM – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, chegou a hora de esta Casa votar a PEC nº 300 
e revolucionar a segurança pública do nosso País.

Os policiais e bombeiros militares aguardam, nos 
seus lares, essa decisão. Comprovamos isso, pois es-
tamos caminhando pelo sertão da Paraíba. Vimos, em 
Catolé do Rocha, Conceição, Itaporanga, Cajazeiras e 
Patos, que eles estão nos acompanhando, pois sabem 
que este é o momento da grande revolução na área 
de segurança pública do Brasil. 

Os cidadãos brasileiros não suportam mais, 
Deputado Capitão Assumção, que os bandidos con-
tinuem a mandar no País. Lá na Paraíba, apenas 
no primeiro semestre deste ano, houve mais de 44 
assaltos a agências bancárias. Os bandidos estão 
mandando no Nordeste, em todo o Brasil. E esses 
heróis, os policiais militares e civis e os bombeiros mi-
litares, estão passando necessidade, porque ganham 
pouco e não têm dinheiro para comprar uma casa, um 
automóvel ou para pagar um plano de saúde. 

Sras. e Srs. Deputados, precisamos votar hoje a 
PEC nº 300 e cumprir com a nossa obrigação, com o 
compromisso que temos para com a segurança públi-
ca do País. O Senado já está aguardando para votar a 
matéria. Espero também que o Presidente da Repúbli-
ca envie, com urgência, a regulamentação desse piso 
nacional, para que ele seja aprovado aqui e os nossos 
heróis passem a ter um salário digno.

Sras. e Srs. Deputados, vamos votar a PEC nº 
300 hoje! Se Deus quiser, sairemos daqui felizes e 
contentes porque estaremos reconhecendo os heróis 
desta Nação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Nobre 

Deputado Major Fábio, a Presidência comunica que 
a matéria aludida já se acha incluída na pauta das 
nossas decisões. O próprio Presidente Michel Temer 

assegurou que o segundo turno da PEC nº 300 será 
objeto de deliberação deste Plenário. 

Portanto, V.Exa., que tem sido um defensor per-
manente desta causa, pode ficar absolutamente tran-
quilo. 

Ao interpretar o pensamento do Presidente Mi-
chel Temer, que, neste momento articulou e elaborou, 
como é competência sua, a Ordem do Dia, registro que 
a matéria já está inserida neste esforço concentrado. 

V.Exa. pode comunicar àqueles que serão favo-
recidos, na Paraíba e em todos os Estados brasileiros, 
que a matéria será objeto de deliberação.

A Presidência aproveita a oportunidade para lem-
brar que, para apreciação da matéria, há necessidade 
de 308 votos, por se tratar de proposta de emenda à 
Constituição. 

É esta a comunicação que faço, até para que ela 
alcance todos os gabinetes, conscientizando os Parla-
mentares de que a matéria, com característica prioritá-
ria, assim definida pelo Presidente Michel Temer, será 
apreciada hoje pela Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – O pró-
ximo orador é o nobre Deputado Celso Maldaner, ilustre 
representante de Santa Catarina nesta Casa.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, este esforço concentrado traz 
na pauta a Medida Provisória nº 487, que capitalizará 
em mais 80 bilhões o BNDES, tendo em vista o grande 
aumento da demanda de empréstimos para empresas 
de todo o País, assim como as Medidas Provisórias 
nºs 488 e 489, cuja eficácia se encerra em setembro, 
referentes aos preparativos para a realização da Copa 
do Mundo de Futebol, em 2014.

Temos também as prioridades, como a PEC nº 
300. Queremos agradecer, sensibilizados, ao Presiden-
te Michel Temer, pois já colocou a matéria na pauta, 
para votação. Estamos ansiosos. Precisamos fazer 
justiça a todos os policiais militares e bombeiros do 
País, dando-lhes isonomia salarial. 

Quanto à PEC nº 308, não há dúvida.
Trago uma preocupação, para conhecimento dos 

Parlamentares: não só a Oposição, mas muitas banca-
das de diversos Estados assumiram o compromisso, 
com todos os Prefeitos, de pressionar para que seja 
incluída na Ordem do Dia a regulamentação da Emen-
da Constitucional nº 29, o Projeto de Lei Complemen-
tar nº 306, de 2008, que destina 10% da arrecadação 
tributária para a área da saúde.

Hoje, qualquer pesquisa que se faça no País 
constata que a prioridade nº 1 é a saúde. Em segundo 
plano fica a segurança. 
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A nossa preocupação é a de que a Oposição vá 
obstruir as votações no plenário, em função de não 
se colocar na pauta a proposta de regulamentação 
da Emenda nº 29.

Então, nós queremos apelar para o Presidente 
Michel Temer no sentido de que, neste esforço concen-
trado, para ganharmos realmente o dia de hoje e o de 
amanhã, seja incluída a proposta de regulamentação 
da Emenda nº 29, para resolvermos definitivamente o 
problema da saúde.

Vou dar apenas um exemplo, Deputado Mauro 
Benevides: na cidade de Maravilha, há 8 meses, 10 
leitos de UTI estão para ser disponibilizados, mas a 
própria sociedade hospitalar não deixa porque o cus-
to de um leito de UTI é de 843 reais, e o SUS paga 
algo em torno de 410 reais, o que causa prejuízo de 
praticamente 49%.

É preciso destinar mais dinheiro para a saúde. 
Os municípios estão cumprindo a determinação, desti-
nando 15% de seu orçamento – em média 22%, 23%. 
Então, o problema está na área da saúde. 

O meu medo é de haver boicote aqui e não con-
seguirmos evoluir, prejudicando a votação das PEC 
nº 300 e 308, se não colocarmos na pauta a Emenda 
nº 29. Quero conclamar os Líderes de todos os par-
tidos e também o Presidente Michel Temer para que 
incluam na pauta de votações a Emenda nº 29, que 
trata da saúde.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A 

Presidência comunica ao nobre Deputado Celso Mal-
daner que esta Casa está absolutamente convencida 
da importância da Emenda Constitucional nº 29 e de 
sua regulamentação, que tem sido reclamada por to-
dos os Prefeitos, que se dirigem insistentemente ao 
Presidente Michel Temer e aos nobres Líderes, enfim, 
aos 513 integrantes desta Casa.

Portanto, a comunicação de V.Exa. vai ao encon-
tro do que postulam os Prefeitos brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Conce-
do a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobre Deputado 
Mauro Benevides, nós que estamos caminhando, dia 
a dia, na campanha eleitoral, temos recebido muitas 
reclamações a respeito do veto do Presidente Lula ao 
fim do fator previdenciário. A grande cobrança é com 
relação a quando será colocado em pauta o Projeto 
de Lei nº 3.299/08, que trata da mesma matéria do fim 
do fator previdenciário. 

A reclamação é muito grande, e temos de encon-
trar uma saída. Depois de trabalhar 30 ou 35 anos, a 
pessoa ainda perde cerca de 40% dos proventos de 

sua aposentadoria com esse maldito fator previdenci-
ário. Para as mulheres, o prejuízo chega a 50%. 

Conclamo esta Casa, neste esforço concentrado, 
para, além de votar a PEC nº 300, sobre o piso nacional 
de salários das Polícias, e a PEC nº 308, da Polícia Pe-
nal, também votar a PEC nº 270, sobre aposentadoria 
por invalidez, bem como o Projeto de Lei nº 3.299/08, 
que acaba com esse maldito fator previdenciário. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Arnaldo Fa-
ria de Sá, o Sr. Mauro Benevides, § 2º do art. 
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Marcelo 
Ortiz, 1º Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Com a 
palavra, pela ordem, o nobre Deputado Domingos 
Dutra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, Brasil que nos assiste, também estou 
hoje e estarei amanhã neste esforço concentrado, prin-
cipalmente para aprovar a PEC nº 300, matéria que já 
se arrasta há algum tempo. 

Os policiais militares, membros do Corpo de Bom-
beiros e seus familiares criaram grande expectativa. 

A segurança pública precisa que os policiais mili-
tares, civis e dos corpos de bombeiros tenham a tran-
quilidade necessária para desenvolver uma atividade 
vital ao nosso País.

O apelo que faço é o mesmo de outros compa-
nheiros que já usaram esta tribuna: que os Parlamen-
tares venham a Brasília e deem quorum, de modo 
a podermos, de uma vez por todas, despachar essa 
PEC para o Senado. E que aquela Casa, antes das 
eleições, aprove-a, pois a agonia, Sr. Presidente, já é 
muito grande, mas a esperança é maior ainda.

Da mesma forma, esperamos que a PEC nº 308, 
dos agentes penitenciários, também seja apreciada, 
para que esses agentes possam ter a esperança de 
trabalhar num setor tão complexo como é o sistema 
carcerário.

Vejo ali a Deputada Fátima Bezerra, Relatora 
da Comissão Especial que trata do piso nacional dos 
agentes comunitários de saúde e dos agentes de com-
bate às endemias. São 300 mil agentes espalhados no 
interior deste Brasil ajudando as pessoas a viverem, 
prevenindo doenças, educando, orientando. Eles preci-
sam que o Governo Federal, que o Governo do Presi-
dente Lula mande hoje a proposta de regulamentação 
do piso nacional dos agentes comunitários de saúde 
e dos agentes de combate às endemias.
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Apenas no Estado do Maranhão, são mais de 16 
mil agentes fervilhando, pesquisando, percorrendo casa 
por casa, andando no interior do Estado, orientando os 
maranhenses a se prevenirem de doenças, salvando 
vidas de uma população carente.

Nós vivemos no Maranhão, um dos Estados mais 
pobres do Brasil, infelizmente, apesar de toda a rique-
za natural. E os 16 mil agentes de combate às ende-
mias, agentes de saúde pública estão aflitos, estão 
na expectativa.

Na última semana, na reunião que tivemos com 
representantes do Governo, ficou acordado que hoje 
o Governo mandará uma minuta, contendo a proposta 
da regulamentação do piso nacional.

Tenho certeza de que a Deputada Fátima Bezerra 
está vindo do Rio Grande do Norte, como estou vindo 
do Maranhão, e outros, de todos os Estados do Brasil, 
para tratar desses 2 assuntos.

Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Com a 

palavra, pela ordem, o nobre Deputado Edinho Bez.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meus 
colegas Parlamentares, uso a tribuna mais uma vez 
para falar sobre o sistema de segurança pública do 
Brasil. Todos nós sabemos que precisamos melhorá-
lo e muito. Virou faz de conta, e em todos os Estados, 
a segurança dos brasileiros.

Nesse sentido, estou propondo que pressione-
mos os Presidentes do Senado e da Câmara, a fim 
de que coloquem na pauta de votações 26 propostas 
que reduzem a maioridade penal de 18 para 16 anos. 
Obviamente, tenho dito em debates que isso não vai 
resolver o problema, mas que será um dos itens im-
portantes para a segurança pública começar a me-
lhorar no Brasil. Haverá políticas públicas. Temos de 
capacitar melhor os nossos colaboradores, aqueles 
que trabalham com segurança pública e aqueles que 
estão à frente dela.

Outra proposta que defendo – e estou apresen-
tando-a para alterar a Constituição Federal – é a de 
autorizar os menores de 12 anos a trabalhar mediante 
autorização dos pais. É diferente. Eu tenho recebido 
reclamações de pais, como os colegas desta Casa tam-
bém devem receber, que dizem o seguinte: “Deputado 
Edinho Bez, o meu filho estuda das 8h até o meio-dia. 
Às 14h, ele sai de casa e retorna às 22h, 23h. E eu 
não sei por onde ele andou. E ele está com atitudes 
diferentes, várias atitudes, não só uma. Precisamos 
fazer alguma coisa”.

Se o menor puder trabalhar a partir dos 12 anos 
de idade, com autorização dos pais – desculpem a 
minha sinceridade; ninguém tem de se meter nisso; o 

tipo de trabalho vai ser disciplinado –, nós o retirare-
mos da rua, onde com certeza está aprendendo algo 
não condizente com a sua formação familiar, com os 
princípios da sua família e da escola, onde aprender a 
ganhar dinheiro facilmente. E quem aprende a ganhar 
dinheiro dessa forma dificilmente vai querer trabalhar. 
A partir dos 12 anos de idade é importante que se 
comece a trabalhar. E estaremos colaborando para o 
sistema de segurança pública do Brasil.

Temos de levar isso a sério. É um dos assuntos 
aos quais darei prioridade no Congresso Nacional. É 
importante que tenhamos essa coragem. O Presidente 
da República, obviamente, não vai resolver o proble-
ma sozinho, nem o Governador do Estado. Ninguém. 
Nenhum de nós. Vamos constituir uma Comissão, com 
a participação de pessoas envolvidas com o setor, e 
dar um prazo para a apresentação de propostas de 
melhoria da segurança pública no País.

O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente 
Marcelo Ortiz, eu estava no exercício da Presidência 
da sessão antes de V.Exa. chegar ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Sou teste-
munha do fato. Por isso, concedo a palavra a V.Exa.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – 
CE. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em solenidade 
das mais concorridas, realizada no auditório da Fe-
deração das Indústrias do Ceará, o Conselho Seccio-
nal da Ordem dos Advogados do Brasil concedeu o 
título de Advogado Padrão a 13 personalidades cuja 
atuação foi considerada relevante do ponto de vista 
da ética profissional, dentro das regidas diretrizes da 
tradicional instituição.

O evento sinalizou também o transcurso dos 77 
anos de atuação da conceituada entidade em nossa 
unidade federada, hoje presidida, exemplarmente, pelo 
Dr. Valdetário Monteiro, cuja atuação, em 7 meses, já 
comprovou ação dinâmica e proficiente, que lhe tem 
garantido o reconhecimento indiscrepante de seus 
eminentes pares e da própria opinião pública, por seg-
mentos ponderáveis e esclarecidos.

Coube a mim interpretar o pensamento dos agra-
ciados com a expressiva láurea, mencionando os ser-
viços que os mesmos haviam prestado, com exemplar 
dignidade, dentre os misteres inerentes à carreira ju-
rídica que integram, muitos deles há cerca de meio 
século de incessante porfia.

Ao encerrar os trabalhos, o Dr. Valdetário Monteiro 
reportou-se aos fatos historiográficos da OAB alenca-
rina, realçando o alcance do magno acontecimento, 
prestigiado pelos ex-presidentes do Conselho Seccio-
nal, entre os quais o Prof. Luiz Cruz de Vasconcelos, 
mestre de Direito Judiciário Penal, em algumas déca-
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das, da nossa Faculdade de Direito, pela qual passa-
ram sucessivas gerações de alunos, hoje vitoriosos em 
suas respectivas bancas, em meio a incessante labor, 
direcionado para o patronear de direitos de clientes nos 
juízos e tribunais, de todas as instâncias, inclusive as 
cortes sediadas na Capital da República.

Representaram-se, naquela noite esplendorosa, 
vários órgãos, como o Ministério Público, através da 
Dra. Socorro França, e a Defensoria Geral, pela Dra. 
Francilene Gomes, emprestando desta forma ampla 
ressonância à auspiciosa festividade.

Pela magnitude da concorrida assembleia, entendi 
de registrar neste plenário este pronunciamento, para 
render mais uma vez o tributo de aceitamento a um 
sodalício que sempre esteve à frente de importantes 
iniciativas de vital interesse para o povo brasileiro.

O SR. FLÁVIO BEZERRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PRB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, tenho andado por todas as regiões 
do Ceará, onde os policiais militares e civis têm-me 
abordado e perguntado: “Deputado, e essa viagem? 
Desta vez vai ou não vai?” Eu digo simplesmente, para 
entusiasmar: “Acredito que vai”.

Então, estou aqui solidário à PEC nº 300, que 
está na pauta. Mas que não fique só por ficar na pau-
ta, que seja apresentada e votada.

Quero fazer minhas as palavras dos Deputados 
Major Fábio, Capitão Assumção e Paes de Lira, de 
todos os que me antecederam, em defesa da votação 
da PEC nº 300, uma causa justa.

No Ceará, a segurança pública não pode conti-
nuar como está. É preciso mudar. Faz-se necessário 
dar melhores condições de trabalho ao servidor que, 
dia e noite, trabalha e se dedica, para que o cidadão 
cearense tenha segurança.

Então, que seja votada a PEC nº 300 hoje, sem 
falta. Estamos aqui para consolidar o resultado positivo 
para a PEC nº 300.

Marisqueiras e pescadores do Ceará, estão pre-
gando uma mentira, mas estamos de olho nas asses-
sorias e no que está sendo feito. Estão prometendo 
dar licença para as embarcações de pesca de lagos-
ta neste período. Isso é uma afronta ao Ministério da 
Pesca e ao IBAMA. Isso não pode acontecer. Temos 
um acordo.

Na condição de Presidente da Frente Parlamentar 
da Pesca, encaminhei pedido de licença para as em-
barcações das Praias de Icapuí, Redonda, Beberibe, 
Morro Branco, Uruaú, Barra da Sucatinga e de Para-

juru, Camocim, de Bitupitá, das Fontes, enfim, de todo 
o litoral – não dá para citar todas as praias – ao Sr. Mi-
nistro Altemir Gregolin, que me deu a garantia, no ano 
passado, de que as licenças seriam dadas mediante o 
aumento da produção de lagosta. A produção aumen-
tou, mas não foram dadas as novas licenças. Neste 
período eleitoral, então, acredito que não serão dadas 
licenças, para beneficiar alguns candidatos. Caso isso 
aconteça, garanto que entrarei com processo contra o 
MPA e o IBAMA, contra a liberação de licenças para 
dar vantagens a alguns candidatos.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Concedo 

a palavra ao Sr. Deputado Manato.
O SR. MANATO (PDT – ES. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, quero registrar que já esta-
mos aqui em Brasília com muita expectativa quanto à 
votação da PEC nº 300. Chegamos aqui trazendo a 
esperança de mais de 450 mil famílias que dependem 
dessa aprovação.

Temos certeza de que vai haver quorum, os De-
putados vão atender ao chamado do Presidente Mi-
chel Temer para esta convocação extraordinária e, 
se Deus quiser, iremos para as nossas bases com a 
PEC 300, que é o futuro da Polícia Militar do nosso 
País, aprovada.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. ÁTILA LINS – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB – AM. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e 
Srs. Deputados, venho a esta tribuna reiterar a espe-
rança de que hoje votemos, em segundo turno, a PEC 
nº 300. Está aqui a sua nova redação, aprovada pela 
Comissão Especial, que será submetida ao Plenário 
em segundo turno.

Na proposta está prevista a criação do piso salarial 
de policiais militares e civis e dos bombeiros militares, 
além da criação do fundo que ajudará os Estados a 
pagar as despesas com esse piso e da concessão do 
prazo de até 180 dias ao Poder Executivo para que 
encaminhe projeto de lei complementar disciplinando 
e regulamentando os dizeres da emenda constitucio-
nal, a partir da sua aprovação.

Sabemos que o Presidente Michel Temer possui o 
maior interesse na votação em segundo turno da PEC 
nº 300, hoje ou amanhã, neste esforço concentrado. É 
necessário, porém, que os Deputados compareçam ao 
plenário, pois precisamos de 308 votos, no mínimo, para 
aprová-la e encaminhá-la ao Senado, onde também 
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haverá esforço concentrado para votá-la, a fim de que 
seja promulgada e entre imediatamente em vigor.

Reitero, portanto, a necessidade de os Deputa-
dos do Brasil inteiro, em particular do meu Estado do 
Amazonas, comparecerem ao plenário para votarmos 
a PEC nº 300.

Lá no Amazonas, Sr. Presidente, policiais milita-
res e civis, bombeiros militares, ativos e da reserva, 
seus familiares, a sociedade como um todo, estão na 
expectativa de ver esta matéria ser votada hoje, para 
que definitivamente seja dada dignidade salarial a es-
sas categorias. Sei que estão chegando de Manaus 
o Coronel Eliésio e o Coronel Gilson, que vão presti-
giar e participar da votação. O Sargento Pereira, pre-
sidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos 
da Polícia Militar, também está chegando a Brasília, 
assim como o Cabo Maciel, presidente da Associação 
de Cabos e Soldados. Enfim, uma delegação do Ama-
zonas está chegando a esta Capital para participar e 
prestigiar esta sessão, que será histórica porque nela 
se pretende dar dignidade salarial aos policiais mili-
tares. Não é um tema que interessa apenas a alguns, 
mas a toda a sociedade. 

Sabemos que, com o salário digno para os po-
liciais militares, será possível melhorar a segurança 
pública do Brasil, diminuir a violência. Vamos dar-lhes 
condições de realmente fazer belo trabalho em bene-
fício da sociedade.

Afora isso, há também o esforço de Prefeitos e 
autoridades municipais. Ontem, em Manaus, houve uma 
reunião da Associação dos Municípios do Amazonas. 
O presidente, Jair Souto, convocou muitos Prefeitos, 
para buscar um entendimento sobre a regulamentação 
da Emenda Constitucional nº 29, que destina recursos 
para a área da saúde.

Ademais, a PEC nº 308, que cria a Polícia Penal, 
está pronta para ser votada pelo Plenário da Câmara 
dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Damião Feliciano.

O SR. DAMIÃO FELICIANO (PDT – PB. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, deixo registrado que 
na Paraíba também apoiamos a aprovação da PEC nº 
300, e que vamos trabalhar intensamente para que isso 
aconteça. Por todos os lugares que passamos a Polícia 
Militar da Paraíba tem reclamado. Toda a bancada da 
Paraíba e todos os Deputados Federais estão envol-
vidos para que essa PEC seja aprovada neste esforço 
concentrado. Este é um clamor nacional, é uma solici-
tação de todas as Polícias Militares no País. 

Não se admite que o policial militar, que exerce 
o mesmo trabalho em todos os lugares do Brasil, a 
exemplo do Distrito Federal, São Paulo e Rio Grande 

do Sul, perceba salários diferenciados. Entendemos 
que, desta forma, podemos equilibrar o salário das 
polícias e melhorar a segurança no País. Em todos os 
lugares, em qualquer pesquisa, a segurança é o maior 
problema dos brasileiros. 

Pela aprovação da PEC nº 300 já!
Muito obrigado.
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB – ES. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nobre Deputado Marcelo Ortiz, nobres Parlamentares, 
não consigo compreender – e o povo brasileiro hoje 
assiste à TV Câmara com objetivo muito específico, 
ou seja, o de ver reconhecido o trabalho dos policiais 
e bombeiros da nossa maravilhosa Nação – a falta de 
habilidade do Líder do Governo, que até agora não 
registrou presença no painel, de tão interessado que 
está em votar a PEC nº 300. 

E essa falta de habilidade, Deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá, autor da PEC nº 300, fez com que S.Exa., 
resulta do desespero de votar medidas provisórias 
eleitoreiras, cujo prazo já está vencendo. A falta de 
habilidade para tratar liderança partidária que com-
põe hoje a 53ª Legislatura fez com que o desespero 
batesse à porta do Líder do Governo, que agora usa 
a PEC nº 300 como isca. 

Companheiras e companheiros desta Legislatu-
ra estão aqui, compromissados com os policiais e os 
bombeiros, estão aqui para fazer o que este Governo 
não fez: para tratar a segurança pública como política 
de Estado. A nossa vizinha Colômbia resolveu o proble-
ma da segurança pública, mas passou pela valorização 
salarial dos nobres trabalhadores do setor.

Nesta semana, nestes dias 17 e 18, queremos 
concluir a votação da PEC nº 300, tendo em vista que 
no Senado já existe acordo para votá-la em um úni-
co dia, em 2 sessões, a fim de que seja reconhecido 
o glorioso e heroico trabalho dos policiais, que estão 
sendo profundamente injustiçados. 

Há por parte do Líder do Governo interesse em 
usar constantemente a PEC nº 300, por sua total fal-
ta de habilidade, colocando-a como isca para serem 
votadas, primeiro, as medidas provisórias. Então, no-
bres Parlamentares, conclamo todos a entrarem em 
acordo com o Presidente da Câmara, Deputado Michel 
Temer, e votarem a PEC nº 300 em uma única sessão 
extraordinária.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Concedo 

a palavra ao Deputado Lindomar Garçon.



38064 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010

O SR. LINDOMAR GARÇON (PV – RO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro a visita 
do Presidente Lula ao Estado de Rondônia, nesta se-
mana, ao Complexo do Rio Madeira.

Agradeço a presença a S.Exa. e o cumprimento 
pelo apoio dado às PECs nºs 300 e 308, das quais 
falamos durante a sua visita.

Esperamos que os Deputados venham ao ple-
nário, para que possamos votar hoje as PECs nºs 300 
e 308.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Deputado 
Capitão Assumção, digo a V.Exa. que a grande maioria 
desta Casa quer votar a PEC nº 300 e a PEC nº 340, 
que está apensada à primeira. Uma delas é referente 
aos policiais militares e outra aos policiais civis.

Queremos, sem dúvida, votá-las. Tenho recebido 
uma série imensa de e-mails pedindo a votação. No 
que depender da Presidência, vamos votá-las, sem 
dúvida alguma. Tenho certeza de que tanto a PEC nº 
300 quanto a PEC nº 340 serão aprovadas nesta Casa. 
É o que esperamos.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Com a pa-
lavra, pela ordem, a nobre Deputada Fátima Bezerra, 
em permuta com o Deputado José Airton Cirilo. 

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, também me 
somo aos demais colegas, quanto à expectativa de 
votarmos a PEC nº 300 em segundo turno.

Disse aos policiais militares, civis e bombeiros 
do meu Estado, Rio Grande do Norte, que aqui viria, 
e aqui estou. Aliás, desde o início tenho participado 
ativamente deste movimento. Fui membro da Comis-
são Especial que analisou a PEC nº 300, Deputado 
Arnaldo Faria de Sá.

Enfim, a nossa expectativa é esta. Esperamos que 
haja quorum. Na verdade, agora estamos dependendo 
somente de quorum. Esperamos que os Parlamenta-
res cheguem a Brasília a tempo, para que finalmente 
possamos concluir a aprovação desta tão importante 
matéria para os trabalhadores da segurança pública 
de todo o País.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Depu-
tados, as últimas pesquisas eleitorais divulgadas 
mostram que a população brasileira quer que conti-
nuem os avanços do Governo Lula, com a candidata 
Dilma Rousseff à frente da Presidência da República. 
Ontem à noite foi divulgado o resultado da pesquisa do 
IBOPE, segundo o qual Dilma dispara e amplia para 
11 pontos a vantagem sobre seu principal adversário. 
Se fossem hoje as eleições, a candidata Dilma teria 
51% das intenções de votos válidos.

Aliás, Sr. Presidente, não apenas o CNT/Sensus 
e a Vox Populi, mas também o Datafolha e o IBOPE 

divulgaram resultados de pesquisas em que se verifi-
ca a vantagem da candidata Dilma sobre seu princi-
pal adversário.

Com esses últimos dados, percebe-se que a 
candidata do PT, do Presidente Lula e – por que não? 
– da maior parte do povo brasileiro, à Presidência 
da República, Dilma Rousseff, continua ampliando a 
vantagem e pode até ganhar as próximas eleições já 
no primeiro turno. Esses resultados só nos dão mais 
confiança de que estamos no caminho certo e de que 
a população reconhece os bons resultados de nosso 
Governo Lula, que não quer regredir para um projeto 
que já se sabe não deu certo, como foi o do Governo 
do PSDB no passado.

Neste clima de engajamento, união e de boas 
perspectivas, nobres colegas Parlamentares, inaugura-
mos na última sexta-feira, dia 13 de agosto, em Natal, 
o Comitê Suprapartidário Dilma Presidente. Foi mais 
um momento em que toda a base aliada do Governo 
do Presidente Lula no Rio Grande do Norte, formada 
por 12 partidos, foi manifestar seu apoio à candidatura 
de Dilma Rousseff para a Presidência da República. 

Como exemplo, cito os candidatos ao Governo 
do Estado, Iberê Ferreira e Carlos Eduardo, e os can-
didatos ao Senado, a ex-Governadora Wilma de Faria, 
Garibaldi Filho, Hugo Manso e Sávio Hackradt. 

Além dos candidatos a cargos majoritários, con-
tamos com a presença no evento dos candidatos a 
Deputado Federal, Estadual, de lideranças políticas e 
militantes. Foi um momento de ampliação da candida-
tura de Dilma no Estado, que já coloca uma dianteira 
de 21% em relação ao seu principal adversário. Dilma, 
segundo pesquisa IBOPE/FIERN, tem 50% da prefe-
rência do eleitorado potiguar.

Todos esses políticos, lideranças e militantes 
estão apoiando a candidatura de Dilma no Rio Gran-
de do Norte.

Como disse a nossa futura Presidenta Dilma em 
mensagem enviada ao comitê suprapartidário, é uma 
alegria saber desta grande aliança potiguar em apoio 
à sua candidatura. Uma aliança que representa a uni-
dade para continuar transformando o Brasil num país 
melhor e mais justo.

Por isso, quero daqui dizer da nossa alegria, 
sem soberba e com o pé no chão, com muita firmeza 
e esperança renovada, que, se Deus quiser, caminha-
remos para a consolidar da vitória da primeira mulher 
a presidir os destinos deste País!

Conclamamos também o Rio Grande do Norte 
a se somar ao grande desafio que é derrotar o DEM e 
o PSDB no Governo do Rio Grande do Norte. Esta é 
a nossa luta: mais uma vez, agora em 2010, derrotar 
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o DEM e o PSDB no plano nacional e no plano local, 
assim como fizemos em 2002 e em 2006.

Enfim, Sr. Presidente, estamos vivenciando um 
momento de amadurecimento político no Rio Grande 
do Norte, com a formação dessa aliança supraparti-
dária em apoio à Dilma Presidenta. Esta união mostra 
a maturidade política do Estado, um compromisso de 
todos com a continuidade dos avanços no Brasil. 

Assim, vamos manter o rumo e avançar no so-
nho!

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Pedro Fernandes.

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de regis-
trar alguns eventos religiosos acontecidos este mês 
no meu Estado. A Festa de Santa Rita, no Município 
de Mirador, contou com uma grande concentração de 
pessoas. Aproveito a oportunidade para homenagear 
todos os organizadores daquela festa. Houve também 
a Festa de Nossa Senhora Aparecida, no povoado de 
Cocos, Município de Benedito Leite, e a Festa do Coco 
da Aparecida, realizada a mais de 60 quilômetros do 
Município de Loreto. O povo de todo o Brasil lá se con-
centra em homenagem à padroeira daquele lugar.

Teremos, Sr. Presidente, mais uma grande festa 
tradicional no Maranhão: a Festa de São Raimundo dos 
Mulundus, no Município de Vargem Grande.

Faço essas referências, porque acredito que, 
além do lado religioso, nós, no Maranhão, e no Brasil 
inteiro, precisamos catalogar todas essas festas, por-
que há a parte econômica também envolvida, que é 
o turismo religioso.

Trabalharemos, no próximo ano, para que es-
sas festividades deem todo um apoio, uma logística 
de segurança e bem-estar a esses romeiros, porque 
as pessoas não só cumprem suas promessas nessas 
festas, como também mexem com a economia des-
ses lugares.

Precisamos catalogar essas festas, a fim de dar 
condições para que esses romeiros possam visitá-
las. Vamos fazer um grande trabalho no Estado do 
Maranhão, a fim de dar todo o apoio a essas grandes 
festas.

A maior festa religiosa do Maranhão é a do seu 
santo padroeiro, São José de Ribamar. A maioria dos 
maranhenses tem esse nome. E há o exemplo de José 
de Ribamar de Araújo Costa, hoje conhecido no Brasil 
todo como José Sarney.

Quero fazer esse registro e dizer que, embora 
não participe de todas as festas, tenho o compromisso 
parlamentar de não só divulgar, mas dar estrutura eco-
nômica, bem-estar e segurança a todos os romeiros.

Faço um convite para a grande festa de São Rai-
mundo dos Mulundus, a partir do dia 22, no Municí-
pio de Vargem Grande, festa grandiosa no Maranhão, 
que se estenderá até o dia 30 de agosto. Faço este 
convite para que as pessoas compareçam a Paulica 
e paguem suas promessas. Estamos garantindo, com 
incentivo do Ministério do Turismo, um grande santu-
ário que conseguimos realizar no povoado de Paulica, 
em Vargem Grande.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Com a 

palavra, pela ordem, o Deputado Ernandes Amorim.
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais 
uma vez venho a esta tribuna dizer que neste pleito 
concorro a uma cadeira de Deputado Estadual em 
Rondônia.

Venho aqui denunciar o derrame de dinheiro que 
está acontecendo para “adesivar” carros no meu Esta-
do. Geralmente essas pessoas que “adesivam” carros 
pagam com gasolina ou dinheiro, a fim de aumentar o 
prestígio dos candidatos. Sabemos que a maioria tem 
negócios com o Governo do Estado.

Espero que a Polícia Federal, o Ministério Público 
Federal e o Ministério Público Estadual investiguem a 
vida e o andamento das pessoas que estão receben-
do gratuitamente gasolina para praticar esse tipo de 
corrupção na área eleitoral.

Fala-se em Ficha Limpa. A ficha limpa que co-
nheço, Sr. Presidente, é a ficha de quem trabalha, de 
quem faz, de quem produz. Devemos levar o eleitor 
a, quando votar, escolher pessoas que prestam ser-
viços, que trabalham a favor principalmente do povo 
menos favorecido.

Todos os que aprovaram o Projeto Ficha Lima 
na correria, por medo e muitas vezes até por covardia, 
aprovaram uma lei inconstitucional, ilegal e jogaram 
nas mãos da Justiça um pepino para ser descascado. 
Mas acredito no Poder Judiciário, acredito na última 
instância da Justiça. O que está escrito na Constituição 
Federal é para ser cumprido. Se não se pode aprovar 
uma lei e fazer com que seja cumprida no mesmo ano, 
que ela seja cumprida na próxima eleição.

Por isso, neste pleito, estou deixando esta Casa 
para ser candidato a Deputado Estadual.

Já fui Senador da República, Deputado Estadual 
por duas vezes e Prefeito por duas vezes. Mas quero 
retornar ao meu Estado porque, quando vejo medidas 
provisórias como a que está em pauta para ser votada, 
na correria, a toque de caixa, sem uma melhor análise, 
isso muito me entristece. E a referida medida provisória 
concederá ao BNDES liberdade para fazer o que bem 
quiser com o dinheiro do trabalhador. Mas vejo aqui 
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muitos Deputados que sabem quais serão as conse-
quências disso e, mesmo assim, votarão a favor.

Portanto, acho que estou sendo inútil nesta Casa 
ao não conseguir impedir que esse dinheiro seja derra-
mado em mãos de meia dúzia, evitando que se conce-
da poderes excepcionais ao BNDES e permanecendo 
aqui de braços cruzados, sem poder fazer nada, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Com a 
palavra o nobre Deputado Jutahy Junior.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB – BA. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje 
começa o horário eleitoral no Brasil. É um momento 
muito importante, porque todos os eleitores do País 
farão sua avaliação direta dos candidatos que se apre-
sentam para ocupar o cargo de Presidente da Repú-
blica e para todos os demais cargos, inclusive os de 
Deputado Federal.

Eu sou candidato mais uma vez a Deputado Fe-
deral e, hoje, quando farei uso do horário eleitoral a 
mim destinado, no meu Estado da Bahia, começarei o 
programa dizendo uma coisa muito simples: que tenho 
identidade absoluta em relação ao nosso candidato 
à Presidência da República, José Serra. Ele defende 
valores em que acredito, os quais são essenciais para 
um país que deseja lei e respeito à Constituição, um 
país que tenha a democracia como valor universal. 
Serra acredita também que os direitos humanos são 
valores a serem aplicados em relação a todos os paí-
ses. Defende as instituições, a liberdade de imprensa, 
a fiscalização dos Tribunais de Contas e dos órgãos 
institucionais do Brasil. 

Acreditamos que o Brasil tem compromissos 
claros com todos esses valores e não admitimos – e 
achamos um absurdo – caminhar para um processo 
equivocado no nosso País de retrocesso no ambiente 
econômico, a exemplo do que está sendo feito com a 
TELEBRÁS, ao pretenderem criar uma empresa es-
tatal para operar a rede de banda larga. 

Há também a questão da partilha do petróleo. 
Uma lei modernizadora ampliou a economia do Brasil 
nessa área de 2% para 10%. O PIB nacional hoje está 
ligado ao gás e ao petróleo em 10%. Não queremos ver 
o Brasil se vincular a ditadores como o do Irã; defender 
política externa, transformar os nossos parceiros na 
América do Sul – e assim eram todos – em parceiros 
preferenciais, com aquele populismo irresponsável da 
Venezuela, de Chávez, ou da Bolívia, de Evo Morales. 
E todas essas ações, no fundo, têm um viés não da 
defesa do Estado brasileiro e da política externa inde-
pendente, mas de uma política externa partidária.

Por isso tudo, Sr. Presidente, creio que o País vai 
avaliar e, no dia 3 de outubro, chegará à conclusão de 

que a garantia para termos um País seguro, moderno, 
que avance em todas as áreas – econômica, social e 
política – com segurança, é a eleição do nosso can-
didato à Presidência, José Serra, em razão de expe-
riência e de sua história.

Sr. Presidente, peço aos militantes do PSDB e da 
nossa coligação que continuem batalhando, buscando 
convencer os eleitores, enfim, trabalhando e fazendo 
comparações. Nesta eleição vamos falar sobre a his-
tória de vida do José Serra, que foi Ministro da Saúde, 
responsável pelos genéricos, pelo Programa Saúde da 
Família e pelo melhor programa de AIDS do mundo. 
José Serra foi, também, um grande Governador para 
São Paulo, assim como foi um grande Prefeito e Se-
cretário de Estado. 

Nosso candidato é um homem simples, que co-
meçou a vida trabalhando no Mercado Municipal de 
São Paulo com seu pai, vendendo frutas. Ele conhece 
a dureza da vida. Estudou em colégio público e teve 
sua ascensão fruto de trabalho, estudo e dedicação. 
É, portanto, uma vida pública que merece ser coroa-
da com o cargo mais importante do Brasil, Presidente 
da República. 

É o que queremos: um Brasil decente, Serra 
Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Com a pa-
lavra, pela ordem, o nobre Deputado Nilson Mourão.

O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Ilustre Presidente, Srs. Par-
lamentares, as últimas pesquisas publicadas por todos 
os institutos – inclusive, curiosamente, as do Datafo-
lha – apontam para uma vantagem a Dilma Rousseff 
na corrida presidencial. O mais pessimista é o Datafo-
lha, que consigna uma diferença de 8 pontos. IBOPE, 
Vox Populi, enfim, as demais pesquisas divulgadas 
apontam para uma diferença maior do que 8 pontos. 
Até o Bonner, da Rede Globo, admitiu ontem à noite 
claramente a possibilidade de Dilma Rousseff ganhar 
no primeiro turno.

Creio que o que está em debate, Sr. Presidente, 
é, na verdade, o que o povo brasileiro quer escolher 
para seu futuro: ou políticas que foram defendidas nos 
8 anos do Governo dos tucanos, que tinha à frente 
Fernando Henrique Cardoso, ou o padrão de Governo 
instituído pelo Presidente Lula.

A mensagem da Ministra Dilma é clara, transpa-
rente, concreta. É por isso que está sendo bem com-
preendida pelo povo brasileiro. A Ministra Dilma diz que 
o Governo Lula fez um governo voltado aos pobres, 
reduzindo as desigualdades sociais, fortalecendo as 
regiões mais pobres do nosso País, recuperando a 
economia brasileira. E o Governo Lula não fez nenhu-
ma privatização.
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Portanto, o que queremos é continuar esse ca-
minho, pois ele está dando certo. Os resultados são 
concretos, e o reconhecimento, generalizado. O Presi-
dente Lula já tem mais de 80% de aceitação da opinião 
pública brasileira no final do seu segundo Governo.

O candidato tucano, por sua vez, o ex-Governador 
José Serra, ora quer fazer oposição; noutro momento 
não sabe se elogia o Presidente Lula. E mais: quando 
aquele candidato elogia o Presidente Lula, as bases 
tucanas o repreendem e, então, ele fica mais liso do 
que sabonete. A mensagem de Serra, portanto, não 
é clara. O povo brasileiro não a entende. E pela sua 
posição não muita clara, o povo tem identificado que 
o Governador Serra continuará a política do ex-Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso. 

Sr. Presidente, o fato é que o candidato Serra 
pretende continuar no Brasil as políticas de Fernando 
Henrique Cardoso, muito embora, na maioria das ve-
zes, ele negue de pés juntos essa possibilidade. 

Começa hoje o horário eleitoral. Nunca deposi-
tamos todas as nossas esperanças e confiança em 
horário eleitoral, mas a vantagem de Dilma Rousseff 
é clara e, nesse tempo dedicado ao horário eleitoral, 
vamos mostrar nosso trabalho, o que foi feito e o que 
pode ainda ser feito. 

Da forma como as coisas estão andando, com a 
compreensão do povo brasileiro do discurso de nos-
sa candidata, não tenho dúvida de que ganharemos 
as eleições ainda no primeiro turno, com Dilma Pre-
sidente do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Com a 
palavra, pela ordem, o nobre Deputado Chico Lopes, 
do PCdoB.

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, expresso a minha concordância 
e me solidarizo com o Presidente da Comissão de 
Anistia do Ministério da Justiça, Sr. Paulo Abrão, que 
tem feito um trabalho bom e equilibrado no tocante a 
indenizações.

Quando encerrar o trabalho com relação aos 
anistiados, essa Comissão não permanecerá. Espero 
que o País lute cada vez mais por democracia, para 
que não venha a acontecer outra ditadura, para que 
depois tenha o Estado de reconhecer os excessos, a 
falta de humanismo, o desequilíbrio que uma ditadura 
pode trazer, como trouxe a de 1964 para os militares, 
os democratas, os religiosos e todos aqueles que na-
quele tempo não aceitaram o regime militar.

O Tribunal de Contas da União não tem condi-
ções, nem legalmente, de arbitrar o percentual que um 
anistiado deve receber. Será pelas horas de tortura? 
Será pelas perseguições? Será pela perda de em-

prego? Não vejo como, com todo o respeito ao TCU, 
que defendo com muita tranquilidade ser os olhos da 
sociedade na utilização dos recursos públicos. Neste 
caso, o TCU está agindo conforme a história do pintor 
e do sapateiro. Pode entender muito de contabilidade 
pública e de leis, mas, no campo da política... Essa 
Comissão é um resgate, é o perdão que o Estado 
brasileiro pede a todos aqueles que foram vítimas do 
regime militar. Portanto, não cabe, de maneira alguma, 
essa interferência na defesa dos pagamentos, porque 
não é competência do tribunal. A competência do tri-
bunal é a de auditorar, de multar aqueles que utilizam 
dinheiro público de maneira irregular.

Concluindo, digo que continuo respeitando e 
defendendo o TCU como órgão de auditoria. Porém, 
não posso deixar de me solidarizar com o Presidente 
da Comissão de Anistia, Dr. Abrão, que tem tido um 
comportamento ético, um comportamento democráti-
co – às vezes, indispondo-se com aqueles que acham 
que têm mais direitos – e que vem fazendo o seu tra-
balho com firmeza.

Pedimos ao tribunal que tenha a humildade de 
reconhecer que esse não é o seu papel, porque não 
há parâmetros, não há um fato gerador para arbitrar o 
que o ex-preso político pode receber ou não.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Com a 

palavra o nobre Deputado José Genoíno.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero, desta tribuna, manifestar minha preocupação 
com o fato comentado, discutido, noticiado pela impren-
sa nacional, que é a fusão, a incorporação ou a união 
entre a empresa aérea TAM e a LAN Chile.

Sr. Presidente, um país com a dimensão conti-
nental como o nosso, com uma geopolítica regional, 
não pode deixar de ter controle de uma empresa de 
aviação do porte da TAM. Houve crises anteriores, 
como as da VARIG e da VASP. Essa incorporação, 
pela qual se passa o controle acionário da TAM para 
a LAN Chile, no meu modo de entender não é o cami-
nho mais adequado para o fortalecimento da aviação 
privada nacional. 

É importante que o Brasil tenha empresas nacio-
nais privadas fortes. Na área da aviação civil, é questão 
estratégica o País ter empresas nacionais de aviação, 
com influência regional e internacional, como é o caso 
da TAM. Não considero positiva essa espécie de incor-
poração ou fusão, na medida em que, de acordo com 
as informações que se disponibilizam na mídia, isso 
passará para um nível de domínio, de influência eco-
nômica e financeira da empresa chilena. 
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O Brasil tem exigências na área aeroportuária. O 
País está evoluindo, está crescendo e tem de aumen-
tar os investimentos em infraestrutura aeroportuária. 
A movimentação dessas 2 empresas, no meu modo 
de entender, pode significar prejuízo para o objetivo 
de o Brasil ter uma forte empresa nacional privada do 
porte da TAM.

Não vejo com bons olhos essa fusão ou incorpo-
ração, na medida em que as informações disponíveis 
indicam que haverá um controle maior da LAN Chile. 
Existe legislação que trata da participação de empresa 
estrangeira na aviação comercial. Sem nacionalismo 
exagerado ou xenofobia, digo que o caminho dessa 
incorporação ou fusão não é o mais correto para a 
aviação privada brasileira. O Brasil precisa de uma 
empresa de porte regional, de porte internacional, de-
vido a nossa dimensão, ao crescimento econômico, ao 
crescimento da estrutura aeroportuária e ao fortaleci-
mento da aviação comercial. O peso de uma empresa 
com controle brasileiro é muito importante para esse 
objetivo, por isso levanto essas preocupações.

Assisti a uma brilhante entrevista do ex-Deputado 
Delfim Netto, que analisou os problemas dessa espé-
cie de fusão ou incorporação. Matérias críticas foram 
feitas sobre esse fato econômico e financeiro. E quero 
aqui chamar a atenção dos órgãos do Governo para 
isto, que examinem delicadamente, com detalhes, 
esse processo que está em marcha e merece análise 
e atenção mais cuidadosas e detalhadas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Concedo 

a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Germano 
Bonow.

O SR. GERMANO BONOW (DEM – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o que me traz a esta tribuna é o Dia 
Nacional de Vacinação. Passou despercebido pela 
maior parte da comunidade brasileira que faz 30 anos 
que se institucionalizou essa forma de enfrentar a pa-
ralisia infantil no Brasil.

Foi aqui que se iniciou a estratégia de vacinar o 
maior número possível de crianças em um único dia. O 
êxito desse trabalho nos é conferido pelo fato de que 
o último caso de paralisia infantil no Brasil ocorreu há 
mais de 20 anos, em 1989, na Paraíba. No meu Estado, 
Rio Grande do Sul, foi anteriormente a isso. 

Em 1994, a Organização Pan-Americana da Saú-
de comunicou ao mundo que a América Latina estava 
livre da paralisia infantil. Essa estratégia tem sido um 
sucesso, tem tido êxito e tem nos dado a alegria de 
podermos enfrentar o dia a dia sem essa doença que 
traz sérios problemas para nossas crianças.

Aproveito a oportunidade, ao mesmo tempo em 
que cumprimento todos aqueles que se envolveram 
nessa luta contra a paralisia infantil ao longo desses 
30 anos, bem como o Ministério da Saúde pelo traba-
lho que vem realizando atualmente, para expressar 
uma preocupação. A cobertura, nos dias nacionais 
de vacinação, tem diminuído. Ela já não é o que nós 
gostaríamos que fosse. Há uma despreocupação dos 
colegas médicos pediatras com relação àquelas crian-
ças que eventualmente tenham cobertura vacinal nos 
consultórios médicos, nos postos de saúde e até na 
área de vacinação privada. Eles acreditam que essas 
crianças não devem ser vacinadas. Por isso, talvez 
haja essa diminuição. 

Sr. Presidente, na verdade, nós não temos como 
medir quem, de fato, não está buscando a vacinação 
contra a paralisia infantil no Dia Nacional de Vacina-
ção. 

Repito: são 30 anos de campanha e mais de 20 
anos sem paralisia infantil. Um trabalho iniciado aqui 
em Brasília sob o comando do então Ministro Waldyr 
Mendes Arcoverde, do Piauí, que optou, em algum 
momento, por viver no interior do Rio Grande como 
médico e depois se tornou um notável sanitarista.

Waldyr Mendes Arcoverde, no início, quando se 
discutia a Campanha Nacional de Vacinação Contra a 
Paralisia Infantil, encontrou resistência na área técnica, 
que acreditava que esse não era o melhor caminho; 
que o melhor caminho era qualificar os postos de saú-
de e a infraestrutura existente. Viu-se, no entanto, que 
essas 2 estratégias não eram excludentes, que elas 
poderia ser somadas. 

Como êxito do Dia Nacional de Vacinação, che-
ga-nos a notícia de que não temos paralisia infantil há 
mais de 20 anos. A preocupação agora é com o fato 
de que não podemos baixar a guarda. Se a América 
Latina não tem casos de paralisia infantil, o mundo 
ainda tem. E, com a globalização, o vírus não conhe-
ce fronteiras. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Com a 

palavra o nobre Deputado Jair Bolsonaro. (Pausa.)
Foi feita uma mudança, não é? Mas era o Depu-

tado Jair Bolsonaro mesmo. Eu não errei. 
Com a palavra o Deputado José Airton Cirilo.
O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO – Sr. Presidente, 

agradeço a V.Exa a gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Agradeça 

ao Deputado Jair Bolsonaro.
O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE. Sem re-

visão do orador.) – Primeiro, quero agradecer ao Estado 
do Ceará a grande acolhida e receptividade que estamos 
tendo. Eu fiz uma grande maratona nesse final de semana. 
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Andei pelo Município de Brejo Santo, que faz fronteira com 
a nossa Paraíba e Pernambuco, passado por Milagres e 
Missão Velha, onde fizemos uma grande reunião, no Dis-
trito de Jamacaru, com o Prefeito Washington Fechine, 
sua equipe, amigos e o Seu Tião, que é o pai do nosso 
Prefeito. Também passamos por Barbalha, Juazeiro do 
Norte e Crato, e fizemos também uma grande passagem 
em Morrinhos, onde participamos de uma grande mara-
tona com o Prefeito Jerônimo Brandão. Ontem à noite, 
tivemos uma reunião muito importante com os amigos, 
particularmente com o Deputado Edísio Pacheco, do Dis-
trito de Mocambo, no Município de Itapipoca. E eu queria 
agradecer, de coração, por toda essa acolhida, essa re-
ceptividade que temos tido em todo o Ceará.

O trabalho que temos desenvolvido é intenso, de 
apoio aos municípios, fortalecendo a luta das comuni-
dades, fortalecendo a luta do nosso povo. Estaremos, 
na sexta-feira, na minha cidade de Aracati, município 
em que iniciei a minha carreira política como Vere-
ador. Vamos fazer uma grande caminhada lá com o 
nosso professor, o Vereador Mendes, apresentando 
as nossas propostas e prestando contas do trabalho 
que realizamos por aquele município. São obras im-
portantes que estamos concretizando. Inauguraremos 
em breve, em setembro ou outubro, a Ponte Juscelino 
Kubitschek, no Rio Jaguaribe, na cidade de Aracati, 
uma obra sonhada. Também estamos concretizando e 
vamos inaugurar em outubro, se Deus quiser, o aero-
porto da cidade de Aracati, uma obra que tem a nos-
sa participação, emenda individual minha e do nosso 
Deputado, hoje candidato ao Senado, José Pimentel. 
Vamos concretizar esses sonhos. Também há outras 
ações importantes que fizemos na minha cidade de 
Icapuí e em todo o Estado do Ceará.

Portanto , quero registrar e agradecer o apoio que 
estamos tendo e dizer que continuaremos trabalhando 
para corresponder à confiança do povo do Ceará, pois 
temos procurado honrar essa confiança, para fortale-
cer ainda mais esse trabalho.

Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade para 
fazer um apelo para que possamos, urgentemente, 
acordar o projeto de lei complementar para regula-
mentar o piso dos agentes comunitários de saúde e 
de endemias, uma categoria da qual tive o privilégio 
de ser precursor na cidade de Capuí, quando lá era 
Prefeito. Foi lá que nasceu o embrião desse trabalho 
comunitário e social em defesa da saúde do nosso 
povo. E hoje queremos regulamentar esse piso para 
fortalecer ainda mais esse trabalho.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edinho Bez) – Com a pa-

lavra o nobre Deputado Jair Bolsonaro. V.Exa. não vai 
ceder seu tempo para ninguém agora, não é?

O SR. JAIR BOLSONARO – Não. Ficaria mais 
feliz se V.Exa. me chamasse de nobilíssimo.

O SR. PRESIDENTE (Edinho Bez) – V.Exa. é 
muito gentil!

O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, há eleições pela frente, 
vou disputar meu sexto mandato e confesso que o que 
tenho hoje em dia de bagagem é bem diferente do que 
tinha naquele tempo em que nunca havia disputado 
eleições. Mas, infelizmente, estou um tanto quanto 
voltado para a decepção.

Só quem disputa um cargo qualquer sabe o que 
é conseguir um voto. Gostaria que a maioria da popu-
lação brasileira tivesse um mínimo de conhecimento, 
um mínimo de discernimento para poder escolher A, 
B ou C, sem ser com o seu estômago.

Se hoje em dia eu der 10 reais para alguém e for 
acusado de que esses 10 reais serviram para compra 
de voto, eu serei cassado. Agora, o Governo Federal – 
o anterior também fazia isto, em parte, mas este agora 
faz mais – dá para 12 milhões de famílias em torno de 
500 reais por mês, a título de Bolsa-Família definitivo, 
e sai na frente com 30 milhões de votos.

Realmente, disputar eleições num cenário desses 
é desanimador. É compra de votos mesmo! Que bom 
se o eleitor tivesse o mínimo de discernimento!

E a grande reforma política que eu pregaria – no 
deserto, é lógico – seria o eleitor, e não o candidato. 
O dia em que o eleitor tiver a capacidade de discer-
nimento, um pouco de cultura, ele não elegerá gente 
que o decepcione. 

Sr Presidente, eu tenho acompanhado aqui – ló-
gico, é obrigação minha – os candidatos à Presidência. 
Os militares estão numa situação de abandono. Não 
podemos confiar na Dilma Rousseff, uma candidata 
que já assassinou gente, já sequestrou, já roubou, 
já matou, fez tanta coisa errada – até a revista Épo-
ca, em parte, publica um pouco do seu passado –, e 
claramente detesta os militares das Forças Armadas.

O outro candidato é José Serra. Encaminhamos 
uma carta a ele falando de alguma coisa sobre a ques-
tão militar, mas não obtivemos resposta. Ao olhar para 
esse candidato, se formos levar em conta seu padrinho, 
Fernando Henrique Cardoso, teremos a triste memó-
ria de uma herança nesta Casa: a Medida Provisória 
nº 2.215, que não é votada desde dezembro de 2000. 
Gostaria que ele assumisse esse compromisso de vo-
tar, com emendas, essa medida provisória, que há 10 
anos dorme nesta Casa, bem como garantir a manu-
tenção da paridade no pagamento a ativos e inativos 
das Forças Armadas. Mas não obtivemos resposta.
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A outra candidata, Marina Silva, há pouco decla-
rou que, caso se eleja Presidente, não extraditaria o 
assassino Battisti.

Pergunto: com quem o setor das Forças Arma-
das ficará?

Eu acho bastante difícil o cenário que se nos 
apresenta. Se bem que confiamos ainda em uma res-
posta do candidato José Serra, que compareceria ao 
Clube da Aeronáutica, no Rio de Janeiro, a convite 
dos presidentes dos clubes militares, para expor sua 
plataforma, bem como para dizer como trataria o seg-
mento das Forças Armadas no tocante à paridade entre 
ativos e inativos, bem como quanto à Medida Provi-
sória nº 2.215, que há 10 anos está nesta Casa para 
ser votada. Isso tem causado um grande desconforto 
aos chefes militares, porque eles assistem, de forma 
passiva, ou, de forma apreensiva, as evasões de ofi-
ciais e praças – são mais de 600 por ano –, que, por 
causa da não votação dessa MP, e sem perspectivas, 
acabam abandonando a carreira das armas.

Então, o apelo que faço aqui ao candidato José 
Serra, se ele achar que merecemos alguma atenção 
no tocante a isso, é que compareça ao Clube da Ae-
ronáutica, exponha sua plataforma de governo e nos 
responda sobre esses 2 assuntos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PEPE VARGAS (PT – RS. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Depu-
tadas, inscrevi-me para falar de outro assunto, mas não 
posso me calar depois de ouvir uma intervenção de tão 
baixa qualidade e de tanta falta de compromisso com 
a verdade como essa que o Deputado Jair Bolsonaro 
fez desta tribuna.

A Ministra Dilma lutou contra o regime militar, 
lutou pelo restabelecimento da democracia no nosso 
País, foi presa por defender as liberdades democráti-
cas e foi torturada pelo regime. A Ministra Dilma nun-
ca assassinou ninguém e nunca roubou nada. É uma 
pessoa que tem as mãos limpas.

Portanto, quero fazer esse desagravo. Lembro 
que a inviolabilidade do Parlamentar por suas opini-
ões, palavras e votos não inclui a calúnia, a ofensa 
ou o enxovalhamento da moral alheia. Então, lamento 
que haja uma baixa qualidade de intervenção, neste 
plenário, por parte do Deputado Jair Bolsonaro, um 
Deputado que, aliás, defendeu a ditadura e é contra 
a investigação de qualquer torturador, demonstrando 
qual o compromisso que tem para com a vida, a de-
mocracia e a liberdade.

Minha inscrição, Sr. Presidente, é para fazer um 
apelo aos Líderes da Oposição. Teremos reunião do 
Colégio de Líderes às 14h30min. Espero que se possa 
estabelecer um acordo para votarmos as medidas pro-
visórias, dentre elas uma importante medida provisória 
que capitaliza o Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social para continuar financiando as 
empresas brasileiras e comprar bens e equipamentos, 
fundamentais para o crescimento econômico e a ge-
ração de emprego no nosso País.

Vencidas as medidas provisórias, que possamos 
incluir na pauta a PEC nº 300, para que os policiais 
tenham um piso mínimo, para que criemos um fundo 
nacional para auxiliar os Estados, para que os Estados 
que não tenham recursos para pagar esse piso possam 
pagá-lo aos profissionais da segurança pública, que 
recebem baixos salários e merecem esse apoio.

A melhor forma de votarmos a PEC nº 300 é a 
Oposição retirar a obstrução que vem praticando neste 
plenário. É lógico que a obstrução é um instrumento 
legítimo no processo parlamentar, mas, se quisermos 
votar a PEC nº 300, é importante vencer as medidas 
provisórias e depois votarmos essa importante emenda 
constitucional, bem como regulamentarmos a Emenda 
Constitucional nº 29.

Quem quer regulamentar a EC nº 29 tem que 
ajudar a ter quorum, a votar as medidas provisórias, 
para que possamos regulamentar o mínimo constitucio-
nal que União, Estados e Municípios têm de aplicar na 
saúde e principalmente impedir que os Estados façam 
como fazem hoje – muitos deles justificam despesas 
que não são efetivamente com ações e serviços pú-
blicos de saúde como despesas de saúde.

Espero que o Colégio de Líderes consiga pro-
duzir esse acordo e votemos essas matérias nesse 
esforço concentrado.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Com a pa-

lavra, pela ordem, o Deputado Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, quero registrar grande Encontro 
das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de 
São Paulo – EESCON, realizado na semana passada 
em Campos do Jordão, e cumprimentar o Presidente 
Chapina e todos os demais que representavam enti-
dades que lá se encontravam.

Quero registrar também a manifestação dos apo-
sentados da ADMAP de São José dos Campos, que 
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contou com o apoio da Federação de São Paulo e 
também com a Federação Brasileira de Aposentados 
e Pensionistas, para que possamos votar o Projeto de 
Lei nº 4.434, de 2008. Um grande número de abaixo-
assinados já está sendo trazido à Casa para pressionar 
a votação dessa matéria de extrema importância, que 
vai recompor as perdas de aposentados e pensionistas 
que ganham mais de um salário mínimo.

Nós conseguimos reajuste de 7,72% nesta Casa. 
Na verdade, o reajuste que o Governo tinha oferecido 
era de 6,14%, depois de sancionada a lei, ainda que 
tenha sido vetado o fim do fator previdenciário.

Quero cumprimentar também todos os com-
ponentes da Frente Parlamentar da PEC nº 555, 
que acaba com a contribuição previdenciária após a 
aposentadoria. Nosso relatório vencedor foi aprova-
do na Comissão Especial. Queremos agora trazer a 
matéria ao plenário para que a votação seja feita o 
mais rapidamente possível. Assim, definiremos essa 
questão e acabaremos com a contribuição previden-
ciária, uma excrescência da reforma da Previdência 
de 2003 lamentavelmente mantida por interpretação 
do Supremo Tribunal Federal, que à época tinha um 
Líder do Governo naquela Corte, pessoa inclusive que 
foi quem engendrou a chamada PEC dos Precatórios, 
que está em vigor, prejudicando muito aqueles que 
têm verbas alimentícias.

Finalmente, Sr. Presidente, quero reclamar publi-
camente e de forma veemente do Tribunal de Contas 
da União, que, como se não tivesse nada para fazer, 
vem agora interferir em todos os processos da Comis-
são de Anistia. Tem razão Paulo Abrão: o Tribunal de 
Contas tem que cuidar de outras coisas, como obras 
superfaturadas, empreiteiras e outros problemas, e 
não ficar se metendo naquilo para o qual não é cha-
mado. Eventualmente, em um ou em outro processo 
de anistia, se quiser interferir, tudo bem. No entanto, 
querer interferir em todos os processos de anistia é um 
absurdo! É não ter o que fazer e colocar em dúvida 
várias anistias concedidas por força de lei aprovada 
por esta Casa, que tem que tomar uma providência, 
até porque o Tribunal de Contas da União é um órgão 
auxiliar desta Casa e não se admite que esse Tribu-
nal tome essa posição. Aliás, o Tribunal de Contas da 
União sempre esteve lá para atrapalhar. O caso dos 
cabos da Aeronáutica complicou bastante. No caso 
do pessoal do Arsenal de Marinha e vários outros, o 
Tribunal de Contas da União, ao invés de ajudar, tem 
atrapalhado.

No momento em que esta Casa realiza um gran-
de seminário para tratar das questões de anistia, te-
mos de lamentar a decisão do Tribunal de Contas da 

União, que levanta dúvidas quanto a todos os proces-
sos de anistia.

A lei foi ampliada pela Constituinte de 1988 e, 
posteriormente, por outras leis e medidas provisórias. 
Temos de aplicar a Lei da Anistia e não colocá-la em 
dúvida. Esta Casa aprovou a anistia e tem que tomar 
uma posição. Não só a AGU tem que tomar uma po-
sição, devendo recorrer inclusive, como estou sendo 
informado, ao Supremo Tribunal Federal. Esta Casa 
também tem que tomar providências junto ao TCU, 
porque não pode uma lei aprovada por esta Casa 
ser contestada da forma como foi por aquele tribunal, 
avacalhando todos os processos de anistia, colocan-
do tudo numa única vala. Isso não pode continuar a 
acontecer.

Acho que o Congresso Nacional, a Câmara dos 
Deputados, que aprovou a Lei da Anistia, tem que ques-
tionar o Tribunal de Contas da União. Por que tomar essa 
posição, jogando na vala comum todas os anistiados? 
A anistia não é para ser tratada dessa forma.

Lamento que o Tribunal de Contas da União te-
nha tido essa posição.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Com a 
palavra o nobre Deputado Iran Barbosa.

O SR. IRAN BARBOSA (PT – SE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente, quero, assim 
como fez o Deputado Pepe Vargas, reforçar algumas 
questões que acho fundamentais.

A primeira é que, quando assumimos o mandato 
de Deputado Federal, juramos fidelidade à Constituição 
deste País. E uma das cláusulas pétreas da Constitui-
ção deste País é a que trata da democracia. Velar pela 
democracia é obrigação de todo Parlamentar.

Quero pedir, inclusive, que a Mesa Diretora da 
Casa tome, quando necessário, as providências cabí-
veis para os discursos pronunciados do alto desta tri-
buna fazendo apologia à ditadura. É inadmissível que 
no Brasil, depois de o País ter passado o que passou, 
um Parlamentar, que jura fidelidade à Constituição, 
atente, por meio de discurso, contra as cláusulas pé-
treas asseguradas na própria Constituição.

Quero também lembrar que o princípio da inviola-
bilidade não assegura aos Parlamentares o direito de 
atentar contra a dignidade dos outros. É preciso que 
os Parlamentares estejam atentos para isso.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para cha-
mar a atenção para outro aspecto. Quero fazer minhas 
as vozes dos bombeiros e policiais, militares e civis; 
quero fazer minhas as vozes daqueles que integram 
a Polícia Penal no nosso Estado, a fim de reforçar a 
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expectativa que temos, neste momento importante 
de esforço concentrado que fazemos na Câmara dos 
Deputados, de aprovação das propostas de emenda à 
Constituição relativas à carreira desses profissionais, 
agentes da segurança pública em nosso País.

Registro, portanto, Sr. Presidente, meu empe-
nho e meu desejo de que consigamos avançar nes-
ses pontos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
abordar outro tema que considero essencial. Trata-se 
da necessidade de estabelecermos uma referência 
salarial para os professores de escolas particulares 
de educação básica. Em 2008, conseguimos, depois 
de décadas de luta, a sanção da Lei nº 11.738, de 
2008, que estabeleceu o piso salarial profissional 
nacional do magistério público. É hora de avançar 
e garantir a valorização dos educadores da rede 
privada.

Defendo a regulamentação de um piso salarial 
para os profissionais das escolares particulares, em 
especial para as Regiões Norte e Nordeste, onde 
sabemos que os educadores são mal remunerados 
pela maioria dos estabelecimentos de ensino, em 
especial aqueles que atuam em séries iniciais do 
ensino básico. 

Sabemos que não são todas as escolas da rede 
privada que pagam mal aos seus professores. Algu-
mas delas têm planos de cargos e salários adequa-
dos, valorizam os seus mestres, mas, infelizmente, 
nem todas adotam essa política. É preciso garantir a 
valorização ao conjunto da categoria, já que este é um 
dos pilares para a melhoria da qualidade do educação 
em nosso País.

Embora reconheça a diversidade da questão sa-
larial na rede privada de ensino, avalio que não pode-
mos nos prender, unicamente, a esse fato para negar 
a todos os educadores da rede privada o direito à va-
lorização profissional. Temos de criar alternativas para 
que possamos avançar e garantir direitos ao conjunto 
da categoria, fazer valer o que alguns estabelecimen-
tos já cumprem. E isso só conseguiremos se tivermos 
um piso salarial. 

Não é raro, em meu Estado, educadores de al-
guns colégios receberem menos de um salário mínimo 
para alfabetizar crianças. Isso precisa ser corrigido o 
mais rápido possível. 

Lembro que é frequente os educadores da rede 
privada de ensino cumprirem jornadas acima do pre-
visto contratualmente, conviverem com excesso de ati-

vidades, pressão de chefias e de colegas de trabalho 
e assédio moral. A criação de uma referência salarial 
poderia, como fizemos com o piso do magistério pú-
blico, determinar a jornada de trabalho e o tempo de 
permanência do educador com o aluno e em outras 
atividades.

Claro que todos esses pontos devem ser pautados 
e amplamente debatidos pelos profissionais da área e 
as suas representações sindicais, como a Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos 
de Ensino, a CONTEE, que, nos próximos meses, deve 
pautar, em sua diretoria, a análise de um projeto de lei 
que já tramita nesta Casa. Trata-se do Projeto de Lei 
nº 6.956, de 2010, de autoria da minha companheira 
de partido, a Deputada do Rio Grande do Sul Maria 
do Rosário, e do companheiro Pedro Wilson, do PT 
de Goiás, que cria o piso salarial nacional dos profes-
sores de escolas particulares de educação básica. Se 
aprovado, o piso valerá também para os profissionais 
que exercem, nas escolas, cargos de direção, plane-
jamento, inspeção, supervisão, orientação e coorde-
nação educacionais.

Segundo o texto, o valor será reajustado anu-
almente pela inflação acumulada medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, do IBGE. 
A jornada de trabalho será de no máximo 40 horas 
semanais e o tempo destinado a atividades com alu-
nos não poderá ser maior do que dois terços da car-
ga horária.

Adianto que em meu Estado estou à disposição 
dos educadores da rede privada para ajudar na cons-
trução de uma proposta que seja defendida pela cate-
goria e que vá de encontro à garantia de direitos dos 
trabalhadores e à merecida valorização profissional.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, peço que 
seja garantida ampla divulgação ao artigo do professor e 
Vereador Dominguinhos, do PT de Estância, Estado de 
Sergipe, publicado na edição 1.427 do jornal Cinform, 
que trata da luta do magistério público estanciano. 

Por isso, apelo para o atendimento da pauta pela 
Administração Municipal, lembrando, inclusive, que já 
estive, pessoalmente, na Prefeitura, solicitando que 
o Prefeito negocie com a categoria que se encontra 
em greve. 

Era o que tinha a dizer no momento. 
Muito obrigado.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:
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O SR. DR. TALMIR (PV – SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente Marcelo Ortiz, também eu 
gostaria de manifestar meu apoio à PEC nº 300, de 
2008, bem como à PEC nº 308, de 2004, e à PEC nº 
534, de 2002. A PEC nº 300, neste momento, é impor-
tantíssima para a segurança pública no Brasil.

Sou da cidade de Presidente Prudente, no Oeste 
Paulista. Lá, todos da Polícia Militar e Civil, assim como 
do Corpo de Bombeiros, acompanham todo o proces-
so. Também o acompanham policiais e bombeiros de 
Presidente Venceslau, do Pontal do Paranapanema, 
de Alta Sorocabana, de Alta Paulista. Todos sabemos 
a importância da PEC nº 300.

Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, 
todos estimam que a PEC será aprovada por unanimidade 
por todos nós, Parlamentares. É chegada, então, a hora. 
Não podemos esperar que passe o período eleitoral para 
votarmos essa PEC tão importante para a segurança.

O Oeste Paulista, minha região, tem a maior 
concentração de presídios e de conflitos de terras do 
mundo. A região, de muita desigualdade social, é con-
siderada a segunda mais empobrecida do Estado de 
São Paulo e é Território da Cidadania. Ela precisa muito 
que a PEC nº 300 seja aprovada – e, para isso, tenho 
certeza de que basta que a coloquemos em pauta.

Portanto, é realmente necessário, durante o es-
forço concentrado que faremos nestes 2 dias, que 
aprovemos a PEC nº 300 e, em seguida, também a 
PEC nº 308 e a PEC nº 534.

Sr. Presidente, aproveito o momento para men-
cionar a satisfação que senti por ter passado por Gua-
rulhos na semana passada e ter encontrado o Padre 
Berardo Graz, Coordenador da Pastoral da Saúde no 
Estado de São Paulo. Fui conhecer o trabalho que re-
aliza em defesa da vida, juntamente com a Dra. Mara, 
de São José dos Campos.

Dra . Mara faz um trabalho maravilhoso de apoio 
às mulheres grávidas, às mães solteiras, aos casais 
que estão em crise existencial quando do período ges-
tacional, muitos em dúvida sobre se vão ou não abortar 
o filho que esperam. Ela oferece ao casal alternativas 
ao aborto, como a doação da criança. Oferece também 
enxovais doados, escuta e acompanhamento, enfim, 
gestos de solidariedade para que a gestante acabe 
aceitando a gravidez. Em 1 ano, juntamente com sua 
equipe, ela conseguiu evitar que mais de 130 crianças 
fossem abortadas.

Parabéns ao Padre Berardo, à Dra. Mara, à Dra. Eli-
zabeth Kipman e a todas as pessoas que realmente defen-
dem a vida não só na teoria, mas também na prática.

Sr. Presidente, dá gosto ser Parlamentar quando 
se sabe que nossa Constituição está sendo respeitada 
no que diz respeito ao art. 5º – a vida humana é invio-

lável –, bem como ao art. 4º da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. Se é vida, o Direito Civil deve 
protegê-la.

Obrigado.
O SR. RENATO MOLLING (PP – RS. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, acre-
dito que a PEC nº 300, de 2008, seja fundamental para 
melhorarmos a segurança no País, um dos problemas 
mais graves que enfrentamos hoje. Também a Emen-
da Constitucional nº 29 diz respeito a outro problema 
gravíssimo: muitas pessoas não têm acesso à saúde 
por falta de recursos. E há ainda um terceiro problema 
fundamental em relação a que precisamos trabalhar: a 
agilidade na aplicação dos recursos públicos.

A Proposta de Emenda à Constituição nº 160, 
de 2007, de minha autoria, pretende a unificação das 
eleições. Com eleições de 2 em 2 anos, paralisam-
se obras e não se dá continuidade a projetos, dada a 
centralização de recursos públicos no Governo Federal 
– os convênios não andam, ficam paralisados. Com a 
unificação das eleições, com mandato de 5 anos, temos 
certeza de que poderá haver mais eficiência adminis-
trativa, mais agilidade, menos burocracia. Tudo come-
çaria do zero e terminaria junto. Além disso, haveria 
menos despesas com campanhas, durante as quais a 
área pública praticamente não funciona, atrapalhando 
todo o desenvolvimento do nosso País.

Acredito  que precisamos trabalhar a reforma 
política, porque é um tema muito importante. O voto 
distrital misto traz mais compromisso e responsabili-
dade para o candidato, que tem de assumir a região 
que o elege e realmente se dedicar a ela, fazendo com 
que se desenvolva e seja contemplada com recursos 
federais e estaduais. Por isso a representação política 
é de extrema importância.

Tais temas, com certeza, serão tratados logo 
após a eleição. A política é importante e há necessi-
dade de realmente escolhermos candidatos em quem 
confiamos e que acreditamos sejam os melhores para 
os próximos 4 anos. 

Temos de fazer a reforma política. A unificação 
das eleições será um passo muito importante para a 
eficiência na aplicação de recursos públicos. Hoje, os 
Prefeitos passam por verdadeiro calvário para conse-
guirem liberar verbas para obras, mesmo pequeninas. 
Isso envolve bastante tempo e muitos telefonemas e 
viagens, sem que haja andamento. 

Com certeza, se aplicarmos bem o dinheiro, te-
remos um país muito melhor. Para isso, as reformas 
são fundamentais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem, para fazer uma breve 
comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Pois não, 
Deputada. V.Exa. sempre tem direito à palavra.
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A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Muito 
obrigada, Sr. Presidente.

Presidente Marcelo Ortiz, Sras. e Srs. Deputados, 
ontem participei, na minha querida cidade de Manaus, 
Capital do Amazonas, de reunião com vários prefeitos, 
organizada pela Associação Amazonense de Municí-
pios, que serviu para tratar de várias questões, entre 
elas a pauta da Câmara acerca de assuntos que inte-
ressam diretamente aos municípios brasileiros.

Há algo, Sr. Presidente, que precisamos enfren-
tar, no sentido de que os municípios recebam mais 
recursos para desenvolverem da melhor forma suas 
ações e seus deveres constitucionais.

Há empenho por parte dos prefeitos do Brasil 
inteiro e do meu Estado também para que matérias 
importantes, como a regulamentação da Emenda Cons-
titucional nº 29 e o projeto de lei da redistribuição dos 
royalties do petróleo, sejam votadas rapidamente.

Obrigada, Sr. Presidente.
O   SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Com a 

palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Lindomar 
Garçon.

O SR. LINDOMAR GARÇON (PV – RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero, 
neste momento, fazer o registro da visita do Presiden-
te Lula a Rondônia, onde levou boas novas, em es-
pecial quando esteve nas Usinas de Jirau e de Santo 
Antônio. 

Acompanhei a comitiva do Presidente. Rece-
bemos do Ministro Marcio Fortes a garantia de que 
será resolvido, o mais breve possível, o problema em 
relação ao sistema de abastecimento de água e tra-
tamento de esgoto de Porto Velho, cujas obras foram 
paralisadas em virtude de ação no Tribunal de Contas 
da União, para melhor verificação do projeto. O  Minis-
tro comprometeu-se em fazer com que a questão seja 
rapidamente desenrolada, para que Porto Velho venha 
a ter, verdadeiramente, um sistema de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário.

Sr. Presidente, venho à tribuna fazer um convite 
especial aos amigos Parlamentares de todo o Brasil. 
Sabemos que este é um momento muito importante 
na vida da Polícia Militar, da Polícia Civil e da futura 
Polícia Penitenciária, pois diz respeito à votação das 
PECs nºs 300 e 308.

Viemos dos Estados e já somos 135 Deputados 
aqui – meu amigo Miro Teixeira já está ali, ele que é 
um grande defensor, não é, Deputado? Tenho certeza 
de que, mais tarde, estaremos recebendo a maioria 
dos Parlamentares, para que possamos tirar a angús-
tia desses nossos amigos que tão bem executam seu 
serviço na área da segurança pública.

Fizemos um grande trabalho para que essas PECs 
fossem votadas. Agradeço ao Presidente Michel Temer 
e ao Líder do Governo por terem nos convocado, di-
zendo que seria votada a PEC nº 300 e que haveria 
acordo com relação à PEC nº 308.

É justo que os nossos policiais aqui presentes 
saiam daqui, hoje ou amanhã, com a vitória na mão. 
Queremos votar a PEC nº 300 e enviá-la para o Se-
nado, onde já existe acordo e será aprovada o mais 
rápido possível.

Então, em nome dos policiais de todos os muni-
cípios de Rondônia, faço esse registro, na condição 
de um dos coordenadores da luta de mobilização no 
Estado para aprovação dessas 2 PECs. Nosso traba-
lho está sendo realizado e os policiais militares têm 
feito contato por e-mails. Portanto, vamos sair daqui 
com a vitória.

Policiais  militares e civis e amigos agentes peni-
tenciários, vocês têm no Deputado Lindomar Garçon 
um grande e forte aliado. Embora eu não seja policial, 
sou um soldado dessa classe que tanto almeja tal apro-
vação, para que tenham vencimentos mais justos. 

Aproveito a oportunidade para fazer uma cobrança 
ao Ministro da Justiça: que eleve o piso do PRONASCI, 
que hoje é de 1.700 reais, já que esse programa é tão 
importante na vida dos profissionais de segurança. 

Enquanto aguardamos o Presidente Lula enviar 
a esta Casa o projeto que cria o piso nacional da ca-
tegoria, complementando o que aprovaremos hoje, va-
mos aumentar um pouco o piso do PRONASCI e dar 
maior segurança aos policiais, que poderão receber 
um pouquinho mais, porque seus vencimentos estão 
realmente achatados. 

Graças a Deus, Sergipe tem dado um apoio muito 
mais forte a seus policiais. 

Um abraço a todos.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Com a 

palavra o nobre Deputado Rômulo Gouveia.
O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, nos últimos dias, tenho percorrido toda a Paraíba, 
tendo contato direto com a população do meu Estado 
e vendo de perto todos os seus problemas.

Foi a forma que encontramos, nós da Coligação 
Uma Nova Paraíba, que tem a mim como candidato a 
Vice-Governador e o ex-Prefeito de João Pessoa, Ri-
cardo Coutinho, como candidato a Governador, de pro-
mover o diálogo entre a população e os candidatos.

É a chamada Caravana da Verdade, que já per-
correu mais de 60 municípios em pouco mais de 15 
dias, e que está sendo um diferencial para enfrentar 
a milionária estrutura de campanha do candidato a 
reeleição.
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A bordo de um ônibus, o Expresso 40, nossa 
caravana percorre município por município, e além 
de ouvir as reivindicações de nossa população, que 
certamente serão utilizadas em nosso futuro governo, 
e ser recebida com carinho e atenção, desmistifica a 
propaganda oficial de que tudo anda bem em nosso 
Estado e também as pesquisas de opinião que até 
agora oferecem números que não batem com o apoio 
popular verificado.

Mas a queixa, a reclamação, o protesto que mais 
temos ouvido nessas viagens diz respeito ao temor 
maior de todos os paraibanos, que supera inclusive o 
drama da falta d’água, e sobre o qual tenho ocupado 
reiteradamente esta tribuna: a onda de violência que 
assola a Paraíba.

Em recente edição do Jornal Nacional, da Rede 
Globo, a Paraíba foi destaque negativo. A matéria vei-
culou que “no primeiro semestre, já foram registrados 
40 assaltos a banco no Estado. Em todo o ano pas-
sado, foram 55 roubos desse tipo. A onda de crimes 
atingiu 29 municípios”.

Esses números já sofreram modificação. Com o 
assalto ao banco da cidade de Serra Redonda, já são 
43 roubos nessa modalidade no Estado. 

A escalada da violência, em todas as suas ver-
tentes e modalidades, não pára por aí. Só na grande 
João Pessoa, um número mostra toda a extensão do 
caos nessa área: foram registrados 170 homicídios.

Em Campina Grande, os números divulgados 
pelos Conselhos Comunitários de Segurança, nos 
últimos 18 meses, registram 247 homicídios no mu-
nicípio, sendo que em 51,6% deles as vítimas eram 
adolescentes de 13 a 17 anos e jovens na faixa etária 
de 23 a 25 anos de idade.

Isso sem falar nas outras modalidades de crimes 
e no crescente aumento do consumo de drogas. A si-
tuação está ficando insustentável e sem que o Gover-
no Estadual adote alguma providência a curto prazo, 
demonstrando sua inação no enfrentamento dessa 
questão preocupante.

Entidades de classe, lideranças sindicais e po-
líticas, enfim toda a sociedade civil organizada já se 
mobiliza para cobrar providências efetivas por parte 
das autoridades encarregadas de prover a segurança 
da população.

O Presidente da Federação das Câmaras de Diri-
gentes Lojistas da Paraíba, empresário Arthur Almeida, 
em recente pronunciamento, disse que se “o Governo do 
Estado não tem competência para garantir a segurança 
pública, vamos pedir uma intervenção na Paraíba ou o 
uso da Força Nacional de Segurança, que poderá atuar 
fazendo bloqueio nas rodovias para proibir o tráfico de 
drogas e a entrada de armas no Estado”.

Além disso, aquele dirigente classista afirmou 
que “além de não assegurar um dos direitos básicos 
previstos na Constituição, o Governo do Estado da Pa-
raíba estaria ‘extorquindo’ os empresários ao cobrar a 
taxa do FESP – Fundo Especial de Segurança Pública. 
Os empresários estão sendo cobrados a pagar pelo 
que não devem, pois já pagam impostos para custear 
a segurança pública”.

Também preocupado com essa onda de violên-
cia em nosso Estado, o Líder do PSDB na Assembleia 
Legislativa, Deputado Romero Rodrigues, também é 
favorável a que essa providência seja adotada, a con-
vocação da Força Nacional de Segurança. Matéria 
postada no blog do conceituado jornalista Luís Torres, 
na edição do dia 17 de agosto, dá a dimensão do pro-
blema Paraíba: “Romero Rodrigues pede intervenção 
da Força Nacional para garantir segurança pública na 
Paraíba.”

O Líder do PSDB na Assembleia Legislativa da 
Paraíba, Deputado Romero Rodrigues, disse que é 
alarmante o aumento da violência e a omissão do 
Governo do Estado com referência à questão. Para 
tanto, ele apresentou requerimento na Assembleia 
Legislativa da Paraíba solicitando que o Poder Legis-
lativo solicite ao Governador do Estado, ao titular da 
Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social 
e ao Comando da Polícia Militar providências imedia-
tas do Governo do Estado com referência à violência 
crescente na Paraíba, particularmente em Campina 
Grande, requerendo ao Presidente da República, ao 
Ministério da Justiça, enfim ao Governo Federal a ação 
da Força Nacional no Estado.

Afirmou Romero que seu requerimento se jus-
tifica pelo absurdo que está acontecendo na Paraíba 
por conta da violência onde somente este ano já foram 
registrados 60 assassinatos em Campina Grande, e 
número bastante alto no restante do Estado, pondo em 
espanto a população. Já aconteceram vários assaltos 
a bancos, roubos, invasões de terras e outros crimes 
que têm preocupado a sociedade, sem que o Governo 
do Estado tenha se mostrado competente para dar a 
devida tranquilidade à população.

Acrescentou que “quem está à frente do Governo 
do Estado persegue, a exemplo de policiais que atu-
avam no Município de Piancó, e os demais são des-
prestigiados pelo Poder Público. O Governo transferiu 
policiais no Município de Piancó por prestar serviços 
à comunidade, por perseguição política. Os policiais 
são pessoas competentes e dedicadas, mas lhes fal-
tam as condições de trabalho e um salário decente, 
além do fato de que são em número reduzido, já que 
o Governo atual insiste em não nomear os aprovados 
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em concursos públicos realizados pelo Governo Cás-
sio Cunha Lima”.

Revela Romero que proporcionalmente os índices 
de assassinatos na Paraíba são maiores do que os do 
Rio de Janeiro e São Paulo. São crimes bárbaros que 
em nada devem à violência dos grandes centros, o que 
deixa em destaque o nível de insegurança que toma 
conta do povo que está completamente à mercê da 
ação de bandidos. Ressalta que cresce o número de 
assassinatos na região polarizada por Campina Grande. 
Nos últimos dias foram registrados quase 60 crimes em 
cidades que integram o chamado Compartimento da 
Borborema. Em Campina Grande, nos primeiros meses 
deste ano ocorreram mais de 60 homicídios.

Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
esse é mais um apelo que faço, em nome do povo 
da Paraíba, para que o Governo do Estado encare a 
questão de frente e desenvolva políticas de combate 
à onda de violência na Paraíba.

Não é possível que fatos tão graves e que assus-
tam nosso povo, além de colocar nossa antes pacata 
Paraíba no mapa da violência, não mereçam a mínima 
atenção das autoridades.

Continuarei a cobrar e a bradar desta tribuna, 
até que a Paraíba volte à tranquilidade que seu povo 
merece.

Sr. Presidente, interrompi nossa caminhada e es-
tou aqui, atendendo à convocação do Presidente des-
ta Casa. Já que falei do avanço da insegurança e da 
violência no Estado, gostaria de dizer da importância 
da votação da PEC nº 300. Deputada Janete Capibe-
ribe, votamos a matéria no primeiro turno, votamos os 
destaques, mas falta o segundo turno.

Nesse  sentido, é importante garantir hoje a maio-
ria – já vejo, no painel, que há quase 140 Deputados na 
Casa – e votar as medidas provisórias, votar as PECs 
previstas, principalmente, Deputado Ciro Nogueira, 
priorizar a PEC nº 300, matéria de consenso e impor-
tante para a segurança do nosso Estado. Estaremos 
não apenas investindo no policial, no bombeiro, mas, 
acima de tudo, na política de segurança pública.

Além do mais, é importante frisar também a prio-
ridade da regulamentação da PEC nº 29, Deputado 
Armando Abílio. V.Exa., que é médico, sabe da sua 
importância.

Sr. Presidente, agradeço pelo espaço e peço que 
meu pronunciamento seja divulgado nos órgãos de 
comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, é com muita emoção 
que registro da tribuna desta Casa meu voto de louvor 
ao Município de Nilópolis, que no próximo dia 21 de 

agosto festeja o seu 63º aniversário de emancipação 
político-administrativa. 

Sem  dúvida alguma, é uma data muito espe-
cial, principalmente para mim, que há 8 mandatos 
conse cutivos venho recebendo do querido e amado 
povo da cidade de Nilópolis a honra de representá-
los nesta Casa.

Aproveito a oportunidade para cumprimentar o 
jovem Prefeito Sérgio Sessim e todo o secretariado 
municipal, que, desde o dia 11, com uma vasta pro-
gramação à altura da grandiosidade da cidade, vêm 
festejando essa emancipação. 

Estendo as homenagens à Câmara de Vereado-
res, ao Vereador Adilson Farias, o Galego, e a toda a 
população que, pela sua luta, lealdade e generosida-
de, vem contribuindo cada vez mais para a grandeza 
e o desenvolvimento do município.

Sr. Presidente e nobres Deputados, como sempre 
disse, Nilópolis ocupa um enorme espaço, muito espe-
cial, no meu coração. Nesta querida cidade eu nasci, 
cresci, me formei, me casei, constitui família, tornando-
me pai e avô, sem deixar fugir da minha memória os 
belos, saudosos e inesquecíveis momentos de minha 
infância, as aventuras da adolescência e sonhos que 
alimentaram meus projetos de vida, hoje, graças a Deus, 
consolidados que estão pelo reconhecimento de um 
povo que só me tem dado alegrias e me proporcionado 
incontáveis momentos de plena felicidade.

Até porque, Sr. Presidente, no decorrer dessas 
seis décadas, fizemo-nos conhecidos pelo amor à ci-
dade, pela disposição para a luta, pela solidariedade 
humana, pelo espírito fraterno com que nos empenha-
mos em favor do desenvolvimento e da prosperidade 
social de Nilópolis.

Prefeito desta cidade, entre 1973 e 1977, e me-
recedor, oito vezes consecutivas, do sufrágio popular, 
orgulha-me muito o fato de ver como a cidade de Ni-
lópolis está crescendo e se desenvolvendo a passos 
largos, num ritmo frenético de realizações, exatamente 
para proporcionar à sua população melhor qualidade 
de vida e dignidade.

Para o bem de todos e a felicidade geral da cidade, 
Sr. Presidente, Nilópolis é hoje um verdadeiro cantei-
ro de obras espalhadas por todos os cantos, levando 
melhorias, esperança e dignidade a seus mais de 200 
mil habitantes. A cidade, que hoje respira prosperidade 
com auxílio do pulmão verde da conquista do Parque 
Municipal do Gericinó, também cresce e se torna exu-
berante, vigorosa, de forma vertiginosa, impulsionada 
pelos projetos de grande porte que aos poucos vão 
deixando-a mais bela, madura e sedutora, fazendo jus 
ao título de princesinha da Baixada Fluminense.
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Eu não posso também esquecer de agradecer ao 
Governador Sérgio Cabral e ao Exmo. Sr. Presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da Silva, pela ajuda, pela 
contribuição quem vêm dando ao processo de cresci-
mento e desenvolvimento de Nilópolis. Com certeza, 
os nilopolitanos serão da mesma forma generosos e 
justos com o seu reconhecimento.

Por tudo isso, Sr. Presidente, é que reitero o meu 
carinho e o meu amor à cidade de Nilópolis, neste mo-
mento de festa e de alegria. Certo que estou de que 
nossa luta nesta Casa do povo será permanente em 
defesa dos interesses dos nilopolitanos de desfrutar de 
um mundo melhor, mais igualitário, e, por isso mesmo, 
mais justo para todos.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Com a 

palavra, pela ordem, o nobre Deputado Marcio Jun-
queira.

O SR. MARCIO JUNQUEIRA (DEM – RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero colocar a população do meu 
País, em especial a do meu querido Estado de Rorai-
ma, a par de um ato – eu o afirmo desta tribuna da 
Câmara dos Deputados – irresponsável do Senador 
Mozarildo Cavalcanti, que no dia 5 de agosto encami-
nhou à Procuradoria-Geral da República um pedido de 
intervenção no querido Estado de Roraima.

O Senador Mozarildo Cavalcanti deveria ater-se 
em saber o porquê de ter acontecido o que ele alega. O 
pedido de intervenção, Sr. Presidente, foi baseado no fato 
de o Estado não ter conseguido repassar a totalidade do 
duodécimo para os Poderes, no caso a Assembleia Le-
gislativa, o Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça.

Muito me admira, o Senador sabe perfeitamen-
te que houve uma queda brusca, de quase 30%, na 
transferência do FPE. Portanto, o Governador Anchieta 
não repassou o recurso, por intermédio do Secretário 
Leocádio Vasconcelos, porque não havia dinheiro!

Senador Mozarildo, se  V.Exa. queria pedir a in-
tervenção, deveria pedir a intervenção do País, porque 
foi o Governo Federal que reduziu os repasses.

Eu fico imaginando o que leva um homem pú-
blico, eleito pelo meu querido Estado de Roraima, a 
fazer tamanha agressão contra o Estado, tão somente 
pensando em questões políticas.

Quero dizer ao Senador Mozarildo que Roraima 
é maior do que a sua vontade, do que as suas picui-
nhas. S.Exa. tem de se ater, sim, a cobrar do Governo 
Federal que repasse o FPE na sua totalidade. 

É importante dizer ainda que o Secretário Leocá-
dio Vasconcelos, por determinação do Sr. Governador, 
segundo matéria da Folha de Boa Vista do dia 6, afirma 
que iria fazer o complemento. E isso aconteceu no dia 
10, Senador Mozarildo. O duodécimo foi repassado na 
sua totalidade. Portanto, peço a V.Exa., na condição de 

representante da Câmara Maior, eleito pelo povo de 
Roraima, respeito ao nosso Estado, respeito ao povo 
que o elegeu e respeito ao povo brasileiro, porque, 
quando se pede intervenção a um Estado, é importan-
te que V.Exa. saiba que o País para. Então, nós não 
podemos, não devemos ser irresponsáveis.

Quero reafirmar o nosso compromisso com o Go-
vernador Anchieta, que é determinado e teve coragem 
sim de pagar aos funcionários públicos e não aos Po-
deres, porque naquele momento não havia como.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Concedo 

a palavra ao Deputado Armando Abílio.
O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, em primeiro lugar, quero fazer um registro a 
respeito da campanha eleitoral na Paraíba, onde, nesta 
semana, foram divulgadas várias pesquisas que indi-
cam a reeleição do Governador José Maranhão. Não 
há mais dúvida. Alguém até questiona, mas entendo 
que a discussão sobre pesquisa é estéril. Quem tiver 
uma que chamam de interna que mande publicar. Essa 
discussão, volto a dizer, é estéril. Os números indicam 
tranquilidade quanto ao resultado da eleição na Para-
íba, a vitória do Governador José Maranhão.

Mas , Sr. Presidente, a razão principal da minha 
apresentação é exatamente dizer – vou falar como mé-
dico – que, acredito eu, após o período eleitoral, após 
o resultado das eleições, esta Casa terá a obrigação 
de votar a proposta de regulamentação da Emenda 
Constitucional nº 29.

A saúde não está bem. Os pacientes, principal-
mente os pobres e os carentes, merecem assistência 
médico-hospitalar de melhor qualidade. Defendo que 
uma das ferramentas principais para a melhoria do 
serviço de saúde pública reside exatamente na apro-
vação da referida proposta.

Hoje estamos aqui, em esforço concentrado. Do-
mingo, quem esteve na Paraíba foi o Presidente Michel 
Temer, quando, inclusive, convocou todos os Parlamen-
tares para que hoje estivessem presentes à votação das 
medidas provisórias e da PEC nº 300, de 2008. As me-
didas provisórias perderão sua validade no final deste 
mês, e a PEC nº 300 é uma necessidade nacional.

Ouvi com atenção vários Parlamentares que me 
antecederam. Todos – repito, todos – falaram sobre 
segurança pública. E  uma das ferramentas que temos 
para enfrentar essa insegurança nacional e diminuí-la 
é exatamente criar um piso salarial, para evitar essas 
distorções e divergências.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sincera-
mente, não compreendo como o militar, por exemplo, 
de Brasília tem salário de 4 mil reais e o do Rio de Ja-
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neiro ganha mil reais, cidade onde o índice de violên-
cia é muito maior e há muito mais afronta.

Então, fica registrada, primeiro, a nossa obrigação 
de, até amanhã, votar em segundo turno a PEC nº 300 
e, segundo, as pesquisas que estão sendo divulgadas 
no meu Estado, a Paraíba.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Com pa-
lavra o nobre Deputado Jorginho Maluly.

Aproveito a oportunidade para agradecer a S.Exa. 
as referências feitas na cidade de Piquete, minha re-
gião, a meu respeito, principalmente pela lisura do seu 
procedimento. Eu não poderia esperar outra coisa, pois 
conheço S.Exa. muito bem. Portanto, fica aqui o meu 
agradecimento.

Muito obrigado.
O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente Marcelo Ortiz, Sras. 
e Srs. Deputados, em primeiro lugar, nada mais faço 
do que reconhecer o trabalho de V.Exa. na sua área 
de atuação, na sua base, na qual, graças a V.Exa., fiz 
alguns amigos e, pelas suas mãos, pude ajudar uma 
região que é do seu coração há mais de 40 anos. Te-
nho muito orgulho de poder ladear com V.Exa. na sua 
região, na sua área, para me somar às conquistas das 
cidades de Piquete, Guará, Lorena, Roseira, Cruzeiro, 
enfim, todas as cidades do Vale.

Sr. Presidente, o que me traz à tribuna são 2 
assuntos. O primeiro deles – sou municipalista, como 
sempre disse, de carteirinha, de DNA – é para regis-
trar que cheguei a esta Casa por meio da Câmara dos 
Vereadores, da Prefeitura Municipal, por 2 mandatos 
na minha querida Mirandópolis, depois fui diretor de 
gabinete da minha querida Araçatuba e convivo di-
retamente com os prefeitos, como V.Exa., Deputado 
Marcelo Ortiz, e há unanimidade quanto à dificuldade 
da administração dos poucos recursos, principalmente 
nas cidades de pequeno porte.

Não há prefeito que não gaste, no mínimo, 20% 
do seu orçamento, da sua receita, em procedimentos 
de saúde. Ainda assim, não dá conta da demanda, 
principalmente no que se refere a atendimentos mais 
especializados.

Digo isso, Sr. Presidente, para reforçar a impor-
tância de estarmos nesta Casa para efetivamente vo-
tarmos a regulamentação da Emenda Constitucional 
nº 29. Só assim a União colocará mais recursos para 
ajudar os prefeitos, as prefeitas, nos municípios, nos 
rincões deste País, a cumprir sua obrigação com mais 
competência do que já o fazem na área da saúde, em 
que o pobre, o rico, o branco, o preto, todos, na hora 
em que estão doentes, precisam de apoio, principal-
mente  aquele que ganha 1 salário ou até menos do 
que isso. Todos dependem essencialmente dos postos 

de saúde lá na ponta da linha. Não têm plano de saú-
de, não têm convênio. Se não receberem atendimento 
público, não terão a sua saúde recuperada.

Os procedimentos de alta complexidade, que po-
dem salvar vidas, custam uma fortuna. O exame PET 
Scan, por exemplo, pode diagnosticar com antecedên-
cia o câncer, o que permite que haja logo intervenção 
cirúrgica, quimioterápica ou radioterápica.

Então, nesse sentido, a regulamentação da Emen-
da Constitucional nº 29 é importante.

Agora um outro assunto, Sr. Presidente. Aqueles 
que aqui estiverem aqui na nova legislatura – espero 
que V.Exa. e a grande maioria dos colegas também 
estejam nesta Casa no ano que vem –, sejamos nós 
ou não, não podem iniciar os trabalhos sem fazer uma 
reforma política. Não dá mais para fazer campanha nos 
moldes de César, como estamos fazendo hoje.

Aqui há Deputados competentes, que exercem 
bem o mandato, a exemplo dos Deputados Rodrigo 
Rocha Loures, Ciro Gomes, Armando Abílio, Zonta, 
Gerson Peres, enfim, há um grupo de Parlamentares 
nesta Casa que exercem com dignidade o mandato, 
têm serviços prestados, mas não podem falar mais.

Hoje o Deputado tem muito pouco espaço. Não 
pode ir a uma inauguração, é proibido; não pode dar 
entrevista na rádio, porque é crime eleitoral; vai fazer 
comício, e não tem com atrair as pessoas, porque a 
população não está ainda no clima da campanha para 
Deputado.

Então, a reforma política é essencial, para que 
a nova legislatura dê mais condições ao povo de es-
colher e a nós, Deputados, que exercemos com dig-
nidade nosso mandato, de retornar a esta Casa sem 
precisar de grandes investimentos, de grandes patro-
cínios, que acabam criando uma imagem negativa e 
até, em alguns casos, suspeita, o que, na verdade, 
não é, mas acaba gerando esse vínculo por causa da 
parceria e do apoio. Sem isso, é difícil fazer campanha 
para Deputado.

Por  fim, Sr. Presidente, fica esse chamado para a 
votação relativa à Emenda Constitucional nº 29. Na nova 
legislatura teremos como prioridade, além da reforma 
tributária, além da reforma trabalhista, essencialmente 
uma reforma política, para termos as condições da dis-
puta do voto em igualdade de condições. Alguns têm 
mais força do que outros; alguns têm Governo, outros 
não, o que causa uma campanha desigual.

Presidente Marcelo Ortiz, V.Exa., que também 
é do interior, visita as cidades, sabe das dificuldades 
que temos para falar. Tudo o que vamos fazer precisa-
mos pensar: será que é crime eleitoral? Queremos, de 
boa-fé, levar informações a respeito da PEC nº 300, 
de 2008, da PEC nº 549, de 2006, da PEC nº 308, de 
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2004, da regulamentação da Emenda Constitucional 
nº 29, mas ficamos com medo de ir a uma rádio, a 
uma televisão, porque, como gravarão, vão dizer que 
se está praticando crime eleitoral.

Precisamos ter transparência, ter possibilidade 
de levar nossa mensagem – como estamos fazendo 
hoje no plenário desta Casa – à população, mas como 
fazê-lo no horário eleitoral, durante 10, 12 segundos? 
Como se comunicar com alguém em 10 segundos? 
É impossível!

Então, temos de ter a reforma política com prio-
ridade.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Deputado 

Maluly, V.Exa. tem toda a razão. Nós Deputados das 
cidades do interior sabemos perfeitamente que, se não 
destinarmos verbas a essas cidades, elas não terão 
condições de ter uma Unidade Básica de Saúde, não 
terão condições de ter uma quadra coberta, a fim de 
tirar os meninos da rua e levá-los ao esporte; haverá 
problema no Fundo de Participação dos Municípios, 
que muitas vezes – pior, repetidamente – diminui e de-
mora muito para voltar ao normal. O  que pode haver, 
quanto ao problema abordado por V.Exa., é a escolha 
dos candidatos. Realmente V.Exa. tem razão. A quem 
incumbe depurar a Câmara, o Senado e os demais 
órgãos políticos? Exatamente ao eleitor. Ele tem de 
ter todas as condições para isso.

Hoje o Tribunal tem posicionamento sobre a ficha 
limpa. Está publicando uma ficha referente aos Depu-
tados e Senadores. Basta que o povo olhe e tome sua 
decisão. É o povo que vai decidir se quer ou não con-
tinuar colocando na Câmara, no Senado e nos órgãos 
políticos pessoas que maculam a política.

Esperamos que as pessoas, na hora do voto, refli-
tam e compreendam que aquele posicionamento de al-
guns segundos pode significar 4 anos de amargura.

O SR. JORGINHO MALULY – Nessa linha, Sr. 
Presidente, o voto distrital é essencial, porque o eleitor 
fiscaliza o seu candidato na sua base, na sua área.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Com a 

palavra a nobre Deputada Janete Capiberibe.
A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – 

AP. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, senhoras e senhores, neste pronun-
ciamento abordarei 3 temas.

Em primeiro lugar, tenho a dizer que esta Casa 
precisa votar e aprovar 3 matérias importantes para a 
segurança e a saúde públicas no Brasil: a PEC nº 300, 
de 2008, que estabelece o piso salarial para policiais e 
bombeiros militares dos Estados, que aprovamos em 
primeiro turno, em março, mas não concluímos ainda 

a votação do texto final; a PEC nº 308, de 2004, que 
cria a polícia penal, com carreira, treinamento e capa-
citação específicos, para que atue nas penitenciárias; e  
o Projeto de Lei Complementar nº 306, de 2008, que 
regulamenta a Emenda Constitucional nº 29 e amplia 
os recursos para a saúde pública. Por isso, apelo aos 
Líderes partidários e ao Presidente desta Casa para 
que haja um acordo que nos permita votar e aprovar 
essas matérias.

Em segundo lugar, falo a respeito da Caminhada 
Pela Água, Pela Vida, que reuniu mais de 2 mil pessoas 
no Bairro Perpétuo Socorro, em Macapá. Ela chama a 
atenção para a precariedade do fornecimento de água, 
do saneamento básico e do serviço público de saú-
de no Estado do Amapá. Menos de 3% da população 
conta com serviço de saneamento básico. Só metade 
da população da Capital recebe água tratada, muitas 
vezes imprópria para o consumo. Às margens do maior 
rio do mundo falta água potável, o que é resultado da 
má prestação desse serviço público nos últimos 7 anos. 
Enquanto isso, 110 milhões de reais do PAC para sa-
neamento não estão sendo executados, por omissão 
do Governo Estadual.

Em terceiro lugar, comunico que as parteiras 
tradicionais debateram, na semana passada, aqui em 
Brasília, com profissionais do Sistema Único de Saúde, 
organizações não governamentais e gestores públicos, 
a inclusão, no SUS, do parto domiciliar assistido por 
parteiras. A pretensão é dar visibilidade, reconheci-
mento e remuneração às parteiras tradicionais, pelo 
trabalho que prestam nas comunidades distantes dos 
centros de saúde e às gestantes que optam pelo parto 
natural assistido por parteiras tradicionais. Essa é uma 
obrigação do Estado.

Implantamos  o programa Parteiras Tradicionais 
no Amapá em 1995 e, desde 2003, debatemos nesta 
Casa projeto de minha autoria para remunerar o tra-
balho das parteiras tradicionais, garantir-lhes o kit par-
teira e lhes conceder aposentadoria e pagamento pelo 
trabalho que realizam durante o ano todo. Reservei, 
em minhas emendas individuais, 740 mil reais para 
atenção às parteiras.

A sociedade precisa reparar essa dívida. Seguirei 
incansável nessa causa.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a 
divulgação deste pronunciamento nos órgãos de co-
municação da Casa.

Muito obrigada.
O SR. GERSON PERES (PP – PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, nós viemos de bem longe para votar as 
PECs nºs 300, de 2008, e 308, de 2004. Será uma 
frustração, será uma decepção, será muito desagra-
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dável para a Câmara dos Deputados não votarmos 
essas matérias.

O problema da segurança é algo tão importante 
que, se não corrermos, as mortes, as violências dentro 
e fora dos lares, nas ruas, vão se ampliar. 

Essa  PEC traduz mais recursos, e a segurança 
precisa de recursos. Aliás, já fizemos várias sugestões 
nas Comissões, neste plenário, fizemos sugestões ao 
Presidente Lula, ao setor de segurança do Governo 
Federal, para que se estabeleça constitucionalidade 
percentual, em valores, para a segurança no Brasil. 
Vivemos o dia a dia da insegurança. 

Deixo registrado o meu desejo e o do povo pa-
raense de que a PEC nº 300 resolva o problema das 
Polícias Militares e Civis e dos bombeiros e a PEC nº 
308 resolva a questão da polícia penal.

Vamos garantir melhores salários. Se pagarmos 
melhor a essas categorias, elas terão mais vontade 
e mais amor para trabalhar. As Polícias Militares têm 
possibilidade de ser ampliadas no campo da ação, da 
repressão e do atendimento imediato.

Com essas considerações, faço um apelo para 
todos os colegas, a fim de que tenham oportunidade 
de resgatar essa aspiração do povo brasileiro em re-
lação à segurança. Vamos constitucionalizar a segu-
rança, como fizemos com a educação e a saúde, que 
são setores prioritários no Brasil. 

Matam-se pessoas diariamente nas capitais. Os 
jornais formam um segundo jornal só com mortes e 
violência. Sem dinheiro, não se conseguirá com cele-
ridade impedir que isso ocorra.

Deixo registrada a minha solidariedade no que 
se refere à votação das mencionadas PECs e o meu 
voto. Vim de longe, interrompi minha campanha eleitoral 
para atender a esse clamor da sociedade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DOMINGOS DUTRA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, chamo 
a atenção do Plenário desta Casa para a necessidade 
de aprovarmos o Projeto de Lei Complementar nº 293, 
de 2008, do Deputado Vital do Rêgo Filho, que discipli-
na a criação de novas unidades municipais. O § 4º do 
art. 18 estabelece limites para a criação de municípios 
e remete para uma lei complementar o disciplinamento 
da criação de unidades municipais.

A situação, do jeito que era, não podia continuar. 
Criavam-se municípios simplesmente por interesses 
políticos, e as unidades municipais não tinham condi-
ções de sobrevivência. No entanto, no Estado do Ma-

ranhão, em todo o Brasil, comunidades merecem ser 
emancipadas, e estão impedidas de alcançar isso, por 
falta de aprovação de lei complementar.

Destaco a necessidade de se regulamentar a 
matéria. Cito como exemplo o povoado de Três Lagos, 
em Lago da Pedra, que fica distante da sede, não tem 
infraestrutura, não tem serviços públicos, vive abando-
nado pela administração municipal e merece ser eman-
cipado. O  Deputado Mauro Jorge e eu temos lutado 
para emancipar o povoado de Três Lagos.

Cito outro exemplo: o povoado de Jacaré, que fica 
no Município de Penalva. Esse povoado é o segundo 
maior, depois da sede; está localizado distante da sede; 
o acesso é difícil principalmente no inverno, quando é 
feito por lanchas, barcos precários, canoas; não possui 
estrutura policial; não conta com a presença do Poder 
Judiciário; a assistência à saúde é precária. Portanto, o 
povoado de Jacaré, no Município de Penalva, às mar-
gens de um bonito pantanal, merece ser emancipado, 
merece ser transformado em município.

Faço um apelo ao Plenário da Câmara dos De-
putados para que, após as eleições, possamos regu-
lamentar o Projeto de Lei Complementar nº 293, de 
2008, que estabelece critérios para criação de unida-
des municipais.

Sr. Presidente, ratifico que os povoados de Jaca-
ré, em Penalva, e de Três Lagos, em Lago da Pedra, 
merecem ser emancipados.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Concedo 

a palavra ao ilustre Deputado Gastão Vieira.
O SR. GASTÃO VIEIRA (Bloco/PMDB – MA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ocupo esta tribuna para, mais uma vez, comen-
tar a grave crise por que passa o setor guseiro do meu 
Estado, principalmente o Município de Açailândia.

Como a Companhia Vale do Rio Doce aumentou 
de forma desproporcional o minério que fornece às 
guserias, mais de 5 mil trabalhadores estão desem-
pregados. 

A  base de economia daquele Município, segun-
do arrecadador do Estado e terceiro consumidor de 
energia elétrica, depende de reativarmos o setor, o 
que vai demorar. O mercado internacional de gusa é 
muito complicado e oscilante.

Hoje estivemos com o Ministro Lupi e lhe entre-
gamos um documento, em nome de 2 sindicatos, do 
patronal e dos trabalhadores na área de metalurgia, 
pedindo-lhe que o seguro desemprego seja estendido 
para 8 meses.

Esperamos que o Ministro Lupi, que foi altamente 
receptivo a essa ideia, a nossa proposta, atenda aos 
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reclamos dessas famílias e alivie essa crise que se está 
tornando dramática no Município de Açailândia.

Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS – AC. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho a esta tribuna cobrar um pouco de trabalho 
nesta Casa para fazermos alguma votação.

Antes, porém, registro grande acidente ocorri-
do no meu Estado, que vitimou um amigo batalhador, 
Presidente da Câmara dos Vereadores da Capital, Rio 
Branco, o nobre Vereador Jessé Santiago, do PSB.

O Vereador era candidato a Deputado Federal, 
mas, por força do destino, um grande acidente acon-
teceu agora pela manhã e vitimou aquele grande lu-
tador. Realmente, com a determinação, a luta e os 
trabalhos prestados durante o mandato de Vereador, 
com certeza ele tinha grande chance de ser Deputado 
Federal e estar aqui com os futuros colegas na próxi-
ma legislatura.

Esse  grave acidente vitimou o nosso irmão e 
amigo Jessé. Que Deus ilumine a família, os amigos 
e os parentes neste momento tão difícil.

O acidente também vitimou uma grande amiga, a 
Keline, filha do Keléu, também um grande guerreiro e 
lutador do meu Estado. Esse triste acidente vai deixar 
muitas lembranças.

Esta é uma época difícil para mim também. Jus-
tamente o dia 30 de agosto relembra a morte do meu 
pai, ocorrida em 2002. Meu pai também tentaria a 
reeleição para Deputado Federal, mas faleceu num 
grande acidente aéreo, também no Estado do Acre. 
O mês de agosto só traz tristeza para a população e 
para a classe política do Estado do Acre, porque mais 
uma pessoa falece em um grave acidente.

Que Deus abençoe a família de Jessé e de Keline. 
Que eles já estejam num bom lugar neste momento.

Sr. Presidente, venho também pedir encareci-
damente a esta Casa que vote as PECs nºs 300, de 
2008, e 308, de 2004, no dia de hoje. Não podemos 
mais esperar. Há um movimento muito grande em prol 
da segurança pública.

Peço ainda à Casa Civil que tenha carinho com 
o Ministério do Turismo. Até agora não foram pagas as 
emendas relacionadas a eventos e infraestrutura na 
área do turismo. Muitas pessoas estão sendo prejudi-
cadas por isso, assim como prefeituras, entidades e 
grupos que foram apresentar-se nos Estados.

O SR. JÚLIO CESAR (DEM – PI. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
inicialmente faço um apelo a todos os Deputados e 
Deputadas para que marquem presença, a fim de que 
possamos alcançar o quorum necessário para a vo-
tação das medidas provisórias que trancam a pauta, 

da PEC nº 300/08 – a dos policiais militares – e a da 
polícia penal. Além do mais, Sr. Presidente, precisamos 
votar a regulamentação da Emenda Constitucional nº 
29, que prevê a destinação de recursos da União para 
a saúde do Brasil.

Sr. Presidente, lamento o que está ocorrendo no 
Brasil. Vejo a CNM reclamar de tudo e de todos, mas 
não reclama quanto à transparência na distribuição dos 
recursos que constitucionalmente são destinados aos 
Estados e aos Municípios.

Estive no Tesouro e na Receita. Há mais de 6 
meses venho reclamando da classificação dos depó-
sitos judiciais e do dinheiro arrecadado com o REFIS 
da Crise. Temos, Sr. Presidente, arrecadado 2 bilhões 
e 911 milhões de reais do REFIS, que têm de ser clas-
sificados. Em relação a esse dinheiro, o Tesouro pas-
sou-me uma nota dizendo que mandará para as contas 
das prefeituras em torno de 1 bilhão e 790 milhões de 
reais. Está  faltando mais de 1 bilhão de reais. Apelei 
para o Secretário da Receita e para o Secretário do Te-
souro no sentido de que não façam crédito incompleto. 
Fazem uma classificação provisória por estimativa e 
ainda tiram parte daquilo que foi arrecadado para não 
dividir com Estados e Municípios?

Não aceito essa medida. Vou fazer uma denúncia 
nacional. Ficaram de conferir as contas. Reconheceram 
que as minhas contas estão certas. Esperamos que no 
dia 20, como é compromisso da Receita e do Tesouro, 
possam creditar um extra no FPM e no FPE para os 
Municípios e para os Estados brasileiros.

Estou falando do REFIS, mas vou falar agora tam-
bém dos depósitos judiciais, que estão sendo classificados 
e subestimados. Espero que façam uma classificação, 
mesmo com base na Portaria nº 232, que já tem mais de 
1 ano, Sr. Presidente. Que façam um definitivo.

Já pagaram mais de 12 bilhões de reais nos úl-
timos 18 meses. Devem pagar mais. Os Estados e os 
Municípios têm mais de 3 bilhões de reais para rece-
ber do Governo, porque classificam subestimando a 
arrecadação, fazem por estimativa, e o provisório está 
sendo transformado em definitivo.

Não aceito isso. Estou acompanhando a situação 
todos os dias, tanto na Receita quanto no Tesouro. E 

, na condição de Presidente da Frente Parlamentar 
Municipalista, quero aliar-me à CNM e a todas as en-
tidades de classe, inclusive ao CONFAZ, que defende 
os interesses dos Estados brasileiros, para que juntos 
encontremos uma solução de classificação definitiva 
desses recursos e que sejam eles pagos, como deter-
mina a Constituição, aos Estados e Municípios.

Muito obrigado.
O SR. BETINHO ROSADO (DEM – RN. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
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é óbvio que fomos todos convocados a esta Casa para 
votar a PEC nº 300, de 2008. Também sabemos como 
é difícil nos deslocarmos de nossos Estados neste pe-
ríodo de campanha. 

Para votar essa proposta de emenda à Consti-
tuição, já fomos convidados pelo menos 7 vezes. Em 
uma delas conseguimos votar a proposta em primeiro 
turno. Agora estamos aguardando a decisão das Lide-
ranças para a votarmos em segundo turno.

Nosso Presidente, Deputado Michel Temer, tem 
ampla possibilidade de colocar essa PEC em votação, 
desde que paute a matéria para ser votada em uma 
sessão extraordinária.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, comuni-
co que apresentei projeto de lei que estabelece, ao 
longo do tempo, uma demanda no que diz respeito a 
energia eólica. O Governo tem sistematicamente feito 
leilões para compra de energia eólica, e a sociedade 
brasileira tem correspondido. A cada leilão o preço 
tem baixado. No último, o Governo comprou por 156 
reais o megawatt-hora da energia produzida por meio 
dos cata-ventos.

Sr. Presidente, o Nordeste brasileiro tem 52% do 
potencial de produção de energia eólica. O projeto que 
apresentei cria uma demanda: o Governo assume o 
compromisso de, nos próximos 20 anos, comprar pelo 
menos 250 megawatts-ano. Se o projeto for aprovado, 
as indústrias que fabricam geradores e peças comple-
mentares se instalarão no Nordeste brasileiro. Assim, 
vamos criar um novo negócio na região. 

Contudo, da forma como o Governo age, com 
os leilões sendo realizados sem uma projeção para o 
futuro, os empresários compram os geradores na Chi-
na, na Holanda, nos Estados Unidos, na Alemanha, 
instalam-nos no Brasil e seguimos sem uma indústria 
ligada à produção de energia eólica.

Foi , portanto, no sentido de criar essa indústria 
no Nordeste, para geração de mais empregos e criação 
de um novo negócio na nossa região, que eu, Deputado 
Betinho Rosado, apresentei esse projeto de lei.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Com a 

palavra o nobre Deputado Chico Alencar.
O SR. CHICO ALENCAR – Do PSOL do Rio de 

Janeiro, meu querido Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Deputado 

Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Sem re-

visão do orador.) – Muito obrigado.
Sr. Presidente, no Rio de Janeiro, a Lei Elei-

toral está sendo descumprida absolutamente sem-
cerimônia.

Nós todos – os pouquíssimos que estamos aqui 
neste esforço concentrado ainda muito disperso –, 
Parlamentares da Câmara e do Senado, definimos 
na Lei nº 1.204, de setembro de 2009, a Lei Eleitoral, 
que a veiculação de propaganda eleitoral, por meio de 
fixação de faixas, placas, cartazes, pinturas, deve obe-
decer a um tamanho máximo de 4 metros quadrados. 
Pode haver até 3 candidatos lá, mas haverá um metro 
quadrado e um pouco mais para cada um.

No Rio de Janeiro, as residências que se dispõem 
a abrir a sua convicção política – por assim dizer – es-
tão empasteladas. Há um emplacamento amplo, geral 
e irrestrito das cidades.

Em segundo lugar, nós fixamos também nessa lei, 
no § 8º do art. 2º, que essa veiculação, por representar 
adesão política, Deputado Eudes Xavier, é gratuita.

Está  claro aqui: “Propaganda eleitoral em bens 
particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo ve-
dado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço 
para esta finalidade.” 

Mas 99% dos candidatos e dos cidadãos donos 
das residências no Rio de Janeiro não estão obede-
cendo a isso. Virou uma corrida às casas. É a figura 
do “procurador-geral” – entre aspas –, que vai batendo 
de porta em porta e oferecendo 500 reais, 1.000 reais, 
1.200 reais para conseguir botar a cara do indivíduo e 
o número do seu partido naquelas residências, e em 
grandes formatos.

Essa é uma corrida desigual. Quem pode fazer 
milhares de placas e alugar residências para mostrar 
essa publicidade sai na frente. Há uma desigualdade 
abissal entre candidaturas ricas e as candidaturas que, 
além de não terem muitos recursos, querem cumprir a 
lei que nós aprovamos aqui. Seria bom existir Justiça 
Eleitoral neste País. Vou oficiar tanto ao TSE quanto 
ao TRE, para que olhem isso, porque, senão, continu-
aremos com o abuso do poder econômico.

Por fim, Sr. Presidente, exorto a todos os cole-
gas a entrarem no portal Ficha Limpa, www.fichalim-
pa.org.br, atestando a sua elegibilidade e abrindo as 
suas contas de campanha toda semana. É um bom 
desafio para melhorarmos a qualidade da campanha 
e também da representação. 

Tenho  orgulho de dizer que o primeiro candida-
to a Presidente – pois até hoje nenhum outro o fez – 
que colocou seus dados biográficos, sua elegibilida-
de, sua belíssima história de mais de meio século de 
vida pública e as suas parcas contas de campanha, 
do primeiro mês e agora de toda a última semana, foi 
Plínio Arruda Sampaio. Queremos que a candidata da 
coligação situacionista, Dilma, coloque os milhões que 
tem recebido – e é bom sabermos de quem.

No Rio de Janeiro, o candidato que o PT apoia, 
Sérgio Cabral, do PMDB, arrecadou no primeiro mês 
4 milhões e 700 mil reais. Meu querido colega Pudim 
sabe que isso é dinheiro. (Risos.) Infelizmente, o can-
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didato Cabral disse que não vai revelar os doadores, 
só depois da eleição. E aí ficamos achando que são 
doações de fornecedores do Estado, empreiteiras.

A transparência legitima as candidaturas, e é 
nesse caminho que o PSOL caminhará.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Deputado, 

quero lembrar a V.Exa. que, se existem irregularidades 
na eleição, é obrigação nossa denunciá-las ao Minis-
tério Público para que aquele órgão fiscalizador tome 
providências nesse sentido. 

Não estou fazendo a defesa do candidato de lá. 
Apenas quanto ao exposto por V.Exa., quero dizer que, 
se os doadores forem fornecedores, o eleito pode não 
assumir ou ser cassado.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Com a 
palavra, pela ordem, o Sr. Deputado Luiz Couto.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Depu-
tados, tratarei de 3 temas.

Em primeiro lugar, não podemos aceitar que o Tri-
bunal de Contas agora queira fazer a revisão dos valores 
pagos aos anistiados políticos que foram vítimas da di-
tadura e perderam seus empregos. Não é competência 
do Tribunal de Contas. A anistia foi feita de forma correta 
por uma comissão. Nós temos de cumprir aquilo que foi 
definido. As pessoas estão recebendo uma reparação 
por aquilo que perderam durante muito tempo.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, com relação ao 
processo eleitoral, malas, maletas e malões estão por 
todo lugar. Tenta-se comprar a consciência do eleitor. 
Há situações em que prefeito é comprado por 600 mil 
reais para mudar de posição. Então, é preciso que o 
Tribunal Superior Eleitoral solicite aos Tribunais Regio-
nais que fiscalizem o processo eleitoral. Não podemos 
aceitar que o crime eleitoral de alteração da vontade 
soberana do eleitor continue ocorrendo.

Por fim, Sr. Presidente, ressalto que temos de vo-
tar, em segundo turno, a PEC nº 300, de 2008. É obri-
gação nossa. Se estivermos de acordo com o parecer 
do Deputado Miro Teixeira, que nós votemos também, 
em primeiro turno, a PEC nº 308, de 2004.

Tenho a dizer ainda, Sr . Presidente, que, nesta se-
mana, a Transparência Brasil fez matéria acerca de con-
tribuições, desconhecendo que há um limite para cada 
Parlamentar na campanha eleitoral. Eu não cometi nenhum 
crime eleitoral. Ao contrário, aquilo que foi gasto era o que 
eu tinha de contribuição e está declarado no Imposto de 
Renda. Agora, parece que essa instituição não utiliza os 
dados completos e tenta criar uma situação, como se esti-
véssemos fazendo algo ilegal ou cometendo crime eleitoral. 
Não. Toda contribuição que recebermos vai ser disponi-
bilizada de forma clara e faremos a prestação de contas, 

como sempre fazemos. As contas das campanhas serão 
transparentes e não terão qualquer desvio.

Nesse sentido, espero que a instituição faça uma 
reparação, tendo em vista que utilizou apenas a de-
claração do patrimônio. Ressalto que, durante esse 
tempo, o meu patrimônio não teve crescimento. Eu 
comprei o meu único apartamento por meio do Fundo 
de Garantia, em decorrência da mudança do sistema 
CLT para o sistema estatutário na universidade. É o 
único patrimônio que tenho. Portanto, não há qualquer 
ação no sentido de usar dinheiro sem declarar. Toda 
contribuição será declarada, com certeza.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Luiz Couto, o 
Sr. Marcelo Ortiz, 1º Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Ilderlei Cordeiro, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Com a 
palavra o Deputado Eudes Xavier.

O SR. EUDES XAVIER (PT – CE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, quero saudar as comuni-
dades do Vale do Candeia, do Município de Baturité, 
no Estado do Ceará, cujas lideranças – cerca de 80 
–, no último domingo, dia 15, tiveram suas principais 
reivindicações ouvidas por nós, tais como a questão 
dos recursos hídricos. Nessa comunidade ainda falta a 
extensão da CAGECE. Estamos providenciando a reali-
zação de uma audiência pública com o Sr. Henrique.

É nosso compromisso também ajudar essa comu-
nidade nas obras de extensão da estrada que liga o Vale 
do Candeia à sede do Município de Baturité, grande pro-
dutor de frutas. Refiro-me especialmente ao Maciço de 
Baturité. Nessa região será instalada nova universidade 
federal, a UNILAB, que agora já é uma presença firme e 
forte do Governo brasileiro no Maciço de Baturité.

Sr. Presidente, gostaria também de fazer um apelo 
a todas as bancadas. No esforço concentrado, gosta-
ríamos de ajudar o Governo, bem como os policiais 
militares do Brasil. Muitas vezes, encontramos esses 
colegas nas praças e avenidas. Eles têm a expectativa 
de acompanhar as votações de hoje e amanhã.

Além de votarmos as medidas provisórias, de 
que o Governo precisa porque são necessárias para o 
Brasil, temos de votar a PEC nº 300, de 2008, que fará 
uma reparação social na vida de milhares de trabalha-
dores da segurança pública e significará um amparo 
às famílias dos policiais e bombeiros do País. 

Sabemos  que se trata de uma categoria impor-
tante que defende o patrimônio público brasileiro e a 
população. É necessário que os policiais tenham me-
lhores condições de vida para garantir sua presença 
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no trabalho, sem precisar de outros instrumentos que 
não são de ordem republicana.

Apoiamos desde 1996 o movimento dos policiais 
no Brasil, e agora, nesta Casa, peço apoio a todas as 
bancadas para votarmos as medidas provisórias e a 
PEC nº 300.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a 
divulgação deste pronunciamento nos meios de co-
municação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Anun-

cio a morte do Presidente da Câmara de Vereadores 
da capital do Estado do Acre, candidato a Deputado 
Federal, Jessé Santiago. Infelizmente, morreu também 
uma criança no acidente.

O Vereador Jessé é irmão de um grande ami-
go, o Pastor Davi. Keline, que é irmã de uma grande 
amiga minha, Rosa, também faleceu nesse trágico 
acidente. 

Que Deus abençoe as famílias que estão em si-
tuação difícil neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Zonta, do PP de 
Santa Catarina. 

O SR. ZONTA (PP – SC. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, funcionários 
desta Casa, percorrendo o Estado de Santa Catarina, e 
naturalmente recebendo informações do Brasil, vem à 
tona grandes preocupações em relação a nossa gente 
que trabalha e produz comida, o pequeno agricultor, 
especialmente o agricultor familiar.

A  agricultura brasileira vai muito bem, está co-
lhendo a maior safra de toda sua história. O trabalho 
da nossa gente está presente, o desenvolvimento 
tecnológico, a aplicação, portanto, da pesquisa, da ex-
tensão rural. Mas se a agricultura vai bem, existe um 
grande lapso: o agricultor é que não está indo bem, 
ele está sem renda para manter seu negócio e sua fa-
mília, para estimular seus filhos a permanecerem na 
atividade agrícola. 

Ouvimos depoimentos, que nos entristeceram, 
de pais e de pequenos agricultores chorando, dizen-
do: “Com que motivação vamos segurar nossos filhos 
para trabalhar na lavoura se produzimos, produzimos 
e, na hora de vender, não temos preço?” É o caso, por 
exemplo, do milho, do arroz, do trigo, cujo preço míni-
mo foi até baixado. 

Há necessidade de socorrer essa gente. Não é 
crédito que eles querem, mas preço, preço que dê ren-
da para o agricultor. Vivemos este contraste no Brasil: 
melhor safra, maior safra, produtividade, mas o agri-
cultor não tem como pagar suas contas.

Os produtores de maçã em Santa Catarina, maior 
Estado produtor de maçã do Brasil, estão com um endi-
vidamento que não lhes permite continuar a produção, 
porque o preço do quilo da maça não cobre os custos. 
Portanto, é  preciso buscar uma saída para essa gente, 
porque é no campo que vamos resolver o problema de 
desemprego, de renda e de multiplicação das riquezas. 
É o apelo que fazemos. 

É preciso ter decisões rápidas no Brasil. Sequer 
o seguro da maçã do ano passado foi liberado ainda. 
Não podemos parar o País, é preciso fazê-lo andar. E, 
para fazer andar, o Brasil não pode deixar de praticar 
aquilo que é sua essência: a produção de comida. 

É em favor da continuidade da produção de co-
mida que queremos fazer um apelo, especialmente ao 
Ministério do Planejamento e ao Ministério da Fazenda 
para que não deixem de atender às aspirações claras 
do nosso agricultor, especialmente na questão de se-
guro, de preço, porque é impraticável não se adotar ao 
menos o preço mínimo e de infraestrutura. 

É um tema que precisamos discutir muito – real-
mente é o calcanhar-de-aquiles – para que possamos 
ter o País como celeiro de produção mundial de comida 
e que o agricultor continue na atividade, produzindo e 
tendo renda para produzir. 

Esse era o objetivo do nosso pronunciamento. 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Zonta, o Sr. Il-
derlei Cordeiro, § 2º do art. 18 do Regimento 
Interno, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Marcelo Ortiz, 1º Suplente 
de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Com a 
palavra o nobre Deputado Ivan Valente.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
a capa da Folha de S.Paulo de hoje traz a denúncia 
de que os planos de saúde só pagam 2% das multas 
originais e que essas empresas de medicina de grupo 
sofreram autuações de 773 milhões reais entre 2005 
e 2009. Essas multas, depois que se recorreu delas, 
caíram para 70 milhões de reais, mas só 15 milhões 
foram pagos por essas empresas de medicina de gru-
po, ou seja, apenas 2% das multas.

É interessante, Sr. Presidente, que essas em-
presas atuem com tamanha impunidade. São 47 mi-
lhões de pessoas inscritas em empresas de medicina 
de grupo. Há milhares de reclamações no PROCON, 
no IDEC, e a maioria das denúncias não chega nem à 
Agência Nacional de Saúde Suplementar. As pessoas 
não têm acesso, ficam apenas indignadas. Quando têm 
de marcar uma cirurgia, esperam 1 ano; quando que-
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rem um especialista, esperam 3 meses. Ainda assim, 
não são aceitas. Na hora de internar um paciente, é 
preciso sair correndo, em busca da empresa, a fim de 
que o quarto do hospital seja liberado.

Estão pagando em nosso País uma fortuna a 
planos de saúde. Isso é uma vergonha! Sr. Presiden-
te, a maior vergonha é que essa agência, em vez de 
fiscalizar, está aí para ajudar as empresas de medici-
na de grupo. As agências reguladoras no Brasil, que 
deveriam fiscalizar, são subordinadas, são capachos 
dos monopólios.

Veja  o que diz a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar sobre as entidades que tratam disso, 
seja a FENASAÚDE, das agências de seguros, seja 
a ABRAMGE, das empresas de medicina de grupo. 
A ANS diz que o seu papel deveria ser apenas o de 
educar as operadoras. Muitas vezes, a empresa des-
conhece a legislação ou falha na comunicação com 
o consumidor. Como se pode abrir uma empresa que 
desconhece a legislação de saúde suplementar? Isso 
é um escândalo!

Rigorosamente, o que se está fazendo é obrigar 
o cidadão brasileiro a recorrer à saúde privada, inclu-
sive fugindo do Sistema Único de Saúde, que está à 
mingua, porque os Governos Federal, Estaduais e 
Municipais abandonam o SUS.

As pessoas pensam que vão ser bem atendidas 
no sistema privado de saúde, mas isso não ocorre. As 
filas são as mesmas. O médico, às vezes, atende em 3 
minutos. Para se fazer cirurgia, espera-se até 6 meses, 
1 ano, como no próprio SUS, do qual a pessoa fugiu.

Medicina não é mercadoria. Atendimento médico 
e saúde não são mercadoria. Todas estas agências 
reguladoras são agências subordinadas, ANAC, ANA-
TEL, ANEEL. A única empresa que, de vez em quan-
do, peita os grandes ainda é a ANVISA, mas, ainda 
assim, é criticada pelos meios de comunicação. Isso 
é escandaloso!

Então , nós estamos aqui para dizer que a saúde 
deveria ser pública, que o investimento deveria ser no 
Sistema Único de Saúde, que a regulamentação da 
Emenda Constitucional nº 29 deveria ser imediata, que 
deveríamos, sim, transferir esses recursos dos juros 
da dívida para a saúde pública.

Não podemos deixar o cidadão à mercê da impuni-
dade. Isto – o valor das multas cair de 773 milhões para 
15 milhões – é um atestado de impunidade. Nenhuma 
empresa vai se esforçar para cumprir essas questões 
pelas quais foi multada. As principais infrações foram 
exatamente não autorizações para cirurgias e exames, 
aumento das mensalidades e irregularidades nos con-
tratos. Ora, por que a empresa se incomodaria com 
isso? A impunidade já está constatada, e a medicina 

privada está aí, crescendo dia a dia, no lugar do Sis-
tema Único de Saúde.

Todos os Governos deveriam envergonhar-se 
disso, porque poderíamos ter implementado imedia-
tamente o Sistema Único de Saúde, como consta na 
Constituição Federal.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. NAZARENO FONTELES (PT – PI. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, eu queria aproveitar este momento para 
chamar a atenção de todos para um assunto do qual 
tratamos em uma audiência pública há pouco no TCU 
com todos os representantes de universidades públicas 
do Brasil, federais, estaduais e municipais. Lá estiveram 
presentes dezenas de reitores, pró-reitores, professo-
res e professoras, tratando do Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária – PRONERA, que ao 
longo dos anos vem beneficiando os assentados da 
reforma agrária, feito entre o INCRA, MDA e essas 
universidades públicas. 

Há alguns dias, eu e a Senadora Serys, que hoje 
não pôde estar presente por outros motivos, partici-
pamos de uma audiência com o Presidente do TCU e 
ficamos de contribuir com essa intermediação. Essen-
cialmente, o que está em jogo? Um acórdão do TCU 
em que se quer praticamente extinguir, eu diria, esse 
programa, por se pretender submetê-lo a licitação.

Hoje, são feitos convênios entre o INCRA e as 
universidades, que realizam os cursos. Ora, universi-
dade pública brasileira praticamente é uma coisa só, 
diferenciada e descentralizada de forma autônoma nos 
Estados e Municípios, com excelência no ensino, na 
pesquisa e na extensão ao longo dos anos. O bem da 
educação é um direito, não é uma mercadoria que se 
pode adquirir por meio de licitação. Como podemos 
prejudicar um programa como esse, que pretende di-
minuir a diferença de acesso à educação que há entre 
a cidade e o campo?

Eu pude ouvir dos movimentos sociais que tam-
bém estavam presentes que isso requer uma nova 
interpretação. Esse  foi o apelo feito aos técnicos e ao 
Presidente do TCU. Espero que, de fato, o Tribunal re-
veja humildemente a sua posição, reconhecendo que, 
naquela audiência, se enriqueceu com informações 
que não tinha obtido antes, como alguns dos técnicos 
presentes relataram, com os depoimentos mais belos 
possíveis. E veja um detalhe, Sr. Presidente: o custo 
por aluno no PRONERA é a metade do custo por aluno 
regular na universidade pública.

Não faz sentido realizar o processo licitatório, 
porque o valor vai triplicar, essa é a verdade. Então, 
não pode ser do interesse público mudar esse regime 
em que as coisas acontecem.
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Não sei se outros interesses de mercado estão 
em jogo, mas vou acompanhar atentamente esse pro-
cesso, evidentemente esperando que o TCU tenha a 
compreensão de que, de acordo com a Constituição, 
os que são do campo têm direito à educação, assim 
como os que são da cidade, e de que, por isso, esse 
programa merece continuar como está, com essa par-
ceria muito rica entre a universidade, o INCRA e os 
movimentos sociais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O  SR. LOBBE NETO (PSDB – SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Marcelo Ortiz, 
quero agradecer a V.Exa. o chamamento para ocupar 
a tribuna e falar apenas, rapidamente, sobre a saúde 
dos brasileiros.

Agora, no período eleitoral, muitos candidatos, in-
clusive a candidata do Governo, dizem que vão melho-
rar muito a saúde, que vai haver dinheiro para a saúde. 
Mas por que, nesses 8 anos, não liberaram recursos 
para a saúde? Por que, nesses 8 anos, a proposta de 
regulamentação da Emenda Constitucional nº 29 não 
foi votada nesta Casa, se aqui o Governo tem maio-
ria, mais de 400 Parlamentares? Por que as Santas 
Casas e os hospitais filantrópicos até hoje passam por 
necessidades?

Sr. Presidente, na qualidade de membro da Frente 
Parlamentar da Saúde e tendo sido provedor de hos-
pitais filantrópicos e de Santas Casas, V.Exa. sabe 
muito bem a penúria que muitos hospitais atravessam 
neste período.

O Sistema Único de Saúde tem que ser valorizado 
cada vez mais, tem que ter recursos, como disseram 
aqui o Deputado Jorginho Maluly e o Deputado Ivan 
Valente, do PSOL. Vários partidos entendem que é 
necessário investir maciçamente na saúde.

A partir da Constituição de 1988, os municípios 
passaram a ganhar mais, a arrecadar mais e a receber 
mais repasses do Governo. Agora, as contribuições 
não chegam aos municípios, apenas os encargos, as 
dificuldades. Isso acontece também com os hospitais. 
Os valores dos procedimentos pagos ao Sistema Úni-
co da Saúde pelo Ministro Temporão, pelo Governo 
Federal são irrisórios. Como podem pagar uma diária 
de apenas 7 reais para que um paciente tenha café 
da manhã, almoço, jantar, roupa lavada e esterilizada 
e um atendente, um paramédico, um técnico em en-
fermagem ou até mesmo uma enfermeira profissional 
habilitada para dar-lhe atendimento? É um absurdo! É 
uma vergonha, Sr. Presidente, Srs. Deputados!

Vamos  votar a proposta de regulamentação da 
Emenda Constitucional nº 29, vamos liberar recursos, 
mas não só na propaganda eleitoral, não só para o fu-
turo. Façamos já! Liberemos os recursos para as enti-
dades. O período eleitoral não atrapalha o repasse às 
entidades. Ainda há emendas destinadas às entidades. 

A Santa Casa da cidade de São Carlos tem 600 mil em 
uma emenda, e o Ministro Temporão não libera esse 
recurso. Não é por causa do momento eleitoral, mas, 
sim, por questão partidária.

Vamos deixar de lado as questões partidárias e o 
sectarismo e vamos atender àquele que está precisando, 
àquele que está na fila de uma cirurgia eletiva, àquele que 
está na fila para uma consulta. Mas o Governo não libera 
os recursos necessários, nem por meio das emendas, 
para os hospitais filantrópicos e as Santas Casas.

Vamos valorizar o Sistema Único de Saúde – 
SUS, o melhor sistema que há, mas que precisa ter 
dinheiro para atender principalmente àqueles que não 
têm recursos, que não têm dinheiro para pagar um 
plano privado.

Peço encarecidamente ao Presidente Lula e ao 
Ministro Temporão que liberem os recursos para os 
hospitais filantrópicos e as Santas Casas de Miseri-
córdia.

Obrigado.
O SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC – MG. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou iniciar as mi-
nhas palavras nesta tribuna com a seguinte frase: pior 
do que a administração dos corruptos são os braços 
cruzados das pessoas de bem.

Estamos vendo cidades que melhoram, onde os 
empregos aparecem, novas escolas são construídas, 
hospitais são equipados e profissionais são contrata-
dos para melhor atender à saúde do cidadão. Vemos 
asfalto nos bairros, praças, mercados, indústrias, cre-
ches, faculdades, lavanderias e muitas outras obras e 
progressos para melhorar a vida das pessoas. Esses  
benefícios e esses progressos podem ser vistos, por 
exemplo, na cidade mineira de Pirapora, onde o Prefeito 
Warmillon Fonseca tem feito uma administração impe-
cável, destemida e coroada de sucesso. Mas o mesmo, 
Sr. Presidente, não acontece na cidade de Várzea da 
Palma, vizinha de Pirapora. Muito pelo contrário.

Na cidade mineira de Várzea da Palma está ins-
talada a incompetência. Há até mesmo falsificação de 
documento público. O Sr. Prefeito sancionou lei que se-
quer havia sido aprovada pela Câmara dos Vereadores, 
simplesmente para obter certidão negativa do INSS e 
liberar recursos públicos na esfera federal. Por isso, 
Sr. Presidente, a Câmara dos Vereadores está sempre 
atuante, trabalhando na fiscalização, na verificação, 
na análise dos atos do Poder Executivo na cidade de 
Várzea da Palma. Por tudo isso que vem ocorrendo, os 
Vereadores instalaram uma CPI para apurar os erros 
e desmandos do Prefeito. 

Sr. Presidente, faço questão de destacar o nome 
dos Vereadores que não se envergam à corrupção: o 
Presidente da Câmara, Vereador Ataídes Antônio Ri-
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beiro, conhecido como Zuim; o Vereador Adelino Bar-
boza (André da Barra); o Vereador Jairo Fraga, também 
atuante; e outros.

Nós  estivemos em Barra do Guaicuí, cuja po-
pulação é de 8 mil pessoas, onde há um verdadeiro 
caos: há desmandos e falta de atenção do Prefeito de 
Várzea da Palma.

Nós temos que atuar junto com esses Vereadores 
para que Várzea da Palma saia da escuridão em que 
se encontra e para que tenhamos um governo compro-
metido com essa população sofrida do norte de Minas, 
que não merece o caos que ali está instalado.

Muito obrigado.
O SR. GERALDO PUDIM (PR – RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, são exatamente 13h39min. 
Nós fomos convocados para uma sessão extraordiná-
ria que teria início às 9h30min, para tratarmos de te-
mas importantes, como a Medida Provisória nº 487, a 
Medida Provisória nº 488, a Medida Provisória nº 489 
e a PEC nº 446, apensada à PEC nº 300, conhecida 
nacionalmente, que trata sobre o piso salarial para os 
servidores da segurança pública no Brasil.

A  sessão está praticamente se encerrando, sem 
que tenhamos atingido quorum suficiente para que 
pudéssemos deliberar – o painel acusa apenas 163 
presenças. Queremos registrar isso aqui, Sr. Presiden-
te, porque milhares e milhares de trabalhadores da se-
gurança pública do País nos assistem na expectativa 
de que votemos a PEC nº 300.

É necessário que haja entendimento, maturida-
de suficiente por parte dos Líderes. Há por parte das 
pessoas que nos assistem desconhecimento quanto a 
que esta é uma Casa de leis, com Colégio de Líderes. 
A Mesa Diretora, juntamente com os Líderes, decide a 
ordem e a inversão da pauta. Evidentemente, todos são 
comandados pelo Regimento Interno desta Casa. 

O fato é que, por meio de entendimento entre 
Lideranças, é possível votarmos a PEC nº 300, talvez 
até mesmo antes das medidas provisórias pautadas 
– sem com isso dizer que estas sejam de maior ou 
menor importância em relação à PEC nº 300. Mas, 
sim, é preciso maturidade para votarmos em segundo 
turno essa PEC, que é unanimidade nesta Casa: no 
primeiro turno, salvo engano, não houve 1 voto que lhe 
tenha sido contrário – ou, se houve, foi quando muito 
um único. Portanto, é possível até a construção de um 
entendimento que permita a votação sem discussão, 
que assim poderá ser superada, creio eu, em não mais 
do que 15 ou 20 minutos, após o que votamos a ma-
téria e seguimos em frente.

Mas, repito: é necessário ter maturidade para ex-
plicar às pessoas que nos assistem de suas casas que 
independe da vontade pessoal do Deputado Marcelo 

Ortiz, do Deputado Geraldo Pudim ou de tantos outros 
Deputados a votação da PEC nº 300 – ela depende, 
fundamentalmente, de entendimento entre o Colégio 
de Líderes e a Mesa Diretora.

Sr. Presidente, espero que na próxima sessão, 
que vai iniciar-se às 14h30min, haja quorum suficiente 
para deliberarmos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Também 

nós, Deputado Geraldo Pudim, esperamos que haja qu-
orum para deliberarmos. É lamentável que tantos De-
putados não estejam presentes: há 205 Deputados na 
Casa, e apenas 163 registros de presença no painel.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Com a 
palavra o nobre Deputado Fernando Marroni.

O SR. FERNANDO MARRONI (PT – RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna comentar um dado 
estarrecedor de estatística divulgada no Rio Gran-
de do Sul na semana passada. Em pouco mais de 
250 dias, houve, no Rio Grande do Sul, mil mortos no 
trânsito, ou 4 mortes por dia.

Valendo-me do sistema de redes, “twittei” co-
mentando essa estatística. Alguém retrucou-me per-
guntando como eu podia simplificar tudo e afirmar que 
a responsabilidade por essas mortes era do Estado. 
Ora, segurança pública é atribuição única e exclusiva 
do Estado; não é da iniciativa privada, é do Estado. Re-
trucaram -me novamente, e insisti: a educação para o 
trânsito é de responsabilidade do Estado, a concessão 
da carteira de motorista é de responsabilidade do Es-
tado, a fiscalização das rodovias é de responsabilidade 
do Estado (quando federais, da União), sendo, nas ci-
dades, atribuição dos famosos agentes de trânsito ou, 
então, onde não os há, da brigada militar.

Portanto, não há como desvincular esse número 
de mil mortes por acidentes de trânsito em pouco mais 
de 250 dias, no Rio Grande do Sul, do escândalo do 
DETRAN que teve início no começo da administração 
da atual Governadora. Lá, no Rio Grande do Sul, a 
carteira de motorista é mais cara do País e há o maior 
número de acidentes de trânsito – repito: 4 mortes por 
dia. Vivemos uma guerra no trânsito do Rio Grande do 
Sul, e isso é, sim, responsabilidade do Governo do Es-
tado do Rio Grande do Sul, e nós não vamos deixar 
de apontar essa responsabilidade.

Sr. Presidente, quero também comentar a neces-
sidade de que este esforço concentrado venha a vencer 
o tema da PEC nº 300, de 2008, uma necessidade para 
a segurança pública, uma necessidade para a família 
brasileira. Não podemos mais adiar essa votação.

Agora, é também de responsabilidade deste Ple-
nário aprovar a medida provisória que destinará 80 bi-
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lhões de reais para o BNDES, recursos para a econo-
mia brasileira, recursos para a pequena, a média e a 
grande empresa, recursos para a geração de empregos 
e para o desenvolvimento do País. Não obstante isso, 
a Oposição tem sido brutalmente contrária à aprova-
ção dessa medida, justificando-se com a questão da 
Emenda Constitucional nº 29. Logo  os Parlamentares 
da Oposição, que derrubaram a CPMF e retiraram 40 
bilhões do Sistema Único de Saúde. O Governo enviou 
o projeto e fez emenda afirmando que todo o dinheiro, 
40 bilhões de reais de arrecadação, iria para a saúde. 
Pois a mesma Oposição que derrubou a CPMF diz que 
temos de aprovar aqui a proposta de regulamentação 
da Emenda Constitucional nº 29. É evidente que temos 
de aprová-la, mas tem de haver contribuição especí-
fica para a saúde.

Sr. Presciente, fica registrada minha manifesta-
ção sobre esses 3 temas.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, come-
çamos estes 2 dias de esforço concentrado no Con-
gresso Nacional com os ânimos renovados. Temos 
importantes temas a serem votados nesta Casa e, 
espero, vamos sair daqui com avanços fundamentais 
para pontos nevrálgicos ao desenvolvimento do País. 
Um desses temas, o qual considero de inadiável ne-
cessidade de votação, é a proposta de criação do piso 
salarial nacional para a segurança pública, a PEC nº 
300, de 2008.

Lamentavelmente, o que temos visto nos últimos 
meses na Câmara dos Deputados é uma série de ati-
tudes irresponsáveis da Oposição. Por meio de obstru-
ções e de manobras para trancar a pauta de votações, 
muitos Deputados têm feito milhares de trabalhadores 
da segurança pública perderem vários dias vindo até as 
galerias da Casa por nada. Não foram poucas as vezes 
em que vimos esses corredores repletos de policiais 
militares tentando convencer a Oposição a permitir o 
avanço das discussões desse projeto de extrema re-
levância para o Brasil.

Porém, desta vez espero que seja diferente. A base 
governista está totalmente mobilizada para votar a PEC 
nº 300. Vamos fazer todo o esforço necessário para que 
sejam votadas as medidas provisórias que continuam 
trancando a pauta deste Plenário e, a partir disso, apro-
var o piso nacional da segurança pública. Durante os 
últimos dias tenho conversado bastante com represen-
tantes da Brigada Militar em todo o Rio Grande do Sul 
e sei o que isso representa para a categoria.

Não faz sentido que a Oposição permaneça com 
esta obstrução selvagem que impede que se leve adian-
te um projeto de tamanha importância para um setor 
que é sabidamente um dos que geram maior impac-
to direto na vida das pessoas. Por isso, tenho plena 
consciência, assim como toda a base do Governo, de 
que a criação do piso nacional para os trabalhadores 
da segurança é hoje uma prioridade do Congresso 
Nacional e vamos votar pela sua aprovação. Somente 
a partir dessa atitude de compromisso com o País e, 
sobretudo, de respeito aos policiais, poderemos en-
tão chegar a um salário que seja digno e acabe com 
disparidades como as que ocorrem atualmente – em 
alguns Estados, os policiais chegam a receber 5 vezes 
mais do que os de outros.

Portanto, Sr. Presidente e todos aqueles que nos 
acompanham, quero reafirmar o compromisso da nos-
sa bancada em realizar todos os esforços para que a 
aprovação da PEC nº 300 não passe desta semana. 
Somente assim esta Casa estará honrando sua ver-
dadeira missão de discutir temas importantes para o 
Brasil e de interesse da população, além de demons-
trar todo o respeito a essa categoria, que merece ser 
remunerada dignamente.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO BULHÕES (Bloco/PRB – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, no último dia 2 de agosto, foi sancio-
nada a Lei nº 12.305/10, que cria a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos.

Em termos gerais, a nova lei trata de regulamentar 
a reciclagem e o manejo das 150 mil toneladas de lixo 
produzidas diariamente em nossas cidades e descarta-
das sem observância a regras específicas, gerando um 
dos mais sérios problemas ambientais brasileiros.

Estudos recentes sobre o assunto revelam que 
59% desse descarte são feitos em lixões e apenas 
13% vão para aterros sanitários. Tais estudos mos-
tram ainda que, em 2008, apenas 405 dos nossos 
municípios contavam com serviço de coleta seletiva. 
Isso significa pouco mais de 7% do total, percentagem 
assustadoramente baixa em um cenário mundial em 
que são cada vez maiores as preocupações com o 
meio ambiente. 

Após a entrada em vigor da lei, resultante de mais 
de 20 anos de tramitação no Parlamento, espera-se 
efetivo progresso nessa questão do tratamento dos 
resíduos sólidos. Agora, poder público, comércio, in-
dústria e consumidor final terão obrigações a cumprir 
no que se refere à destinação do lixo e dos materiais 
recicláveis.

Segundo o inovador conceito de “responsabilidade 
compartilhada”, estabelecido pelo texto legal, todas as 
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partes envolvidas direta ou indiretamente na geração do 
problema devem contribuir para a sua solução. Assim, 
União, Estados e Municípios passam a ter de elaborar 
planos para tratar os resíduos sólidos, determinando 
metas e programas de reciclagem. Além disso, todos 
os entes federados ficam proibidos de manter ou criar 
lixões. Em seu lugar, as Prefeituras deverão construir 
aterros sanitários adequados ambientalmente, onde só 
poderá ser depositada matéria sem qualquer possibili-
dade de reaproveitamento ou compostagem.

Ainda no âmbito do poder público, os municípios 
só receberão dinheiro do Governo Federal para proje-
tos de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos 
depois de aprovarem planos de gestão; os consórcios 
intermunicipais para a área de lixo terão prioridade no 
financiamento federal; e será permitida a incineração de 
lixo quando for preciso evitar o acúmulo de resíduos.

Para o comércio e a indústria a nova lei impõe 
a “logística reversa”, ou seja, a necessidade de fabri-
cantes, importadores, distribuidores e vendedores cria-
rem mecanismos para recolher, após o uso, e destinar 
adequadamente, embalagens de agrotóxicos, pilhas e 
baterias, pneus, óleos lubrificantes, eletroeletrônicos 
e todos os tipos de lâmpadas.

Já o consumidor final terá de acondicionar seu lixo 
de modo adequado à coleta e, onde esta for seletiva, fazer 
a devida separação. Além disso, ele fica proibido de des-
pejar resíduos sólidos em praias, rios, lagos e no mar.

A par dessas medidas voltadas para a preser-
vação ambiental, a lei prevê que o poder público in-
centive as atividades de cooperativas e associações 
de catadores de resíduos recicláveis e entidades de 
reciclagem, por meio de linhas de financiamento. E, de 
modo a beneficiar ainda mais esses catadores, as em-
balagens de produtos fabricados em território nacional 
deverão ser confeccionadas a partir de materiais que 
propiciem a sua reutilização ou reciclagem.

Portanto, a Política Nacional de Resíduos Sóli-
dos, disciplinada pela Lei nº 12.305/10, tem condições 
de promover um grande avanço na questão ambiental, 
favorecendo ainda a inclusão social dos trabalhadores 
que se dedicam à coleta dos resíduos em nosso País.

Muito obrigado.

V  – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Não haven-

do quorum para deliberar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Encerro a 

sessão, antes lembrando que está prevista a realiza-
ção de sessão extraordinária hoje, às 19h30min, para 
análise de proposições remanescentes da sessão que 
lhe antecederá, e convocando para hoje, terça-feira, 
dia 17 de agosto, às 14h30min, sessão extraordinária 
com a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA 
(Art. 62, § 6º, da Constituição Federal) 

VOTAÇÃO

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 487-A, DE 2010  

(Do Poder Executivo) 

Continuação da votação, em turno úni-
co, da Medida Provisória nº 487-A, de 2010, 
que altera a Lei nº 12.096, de 24 de novem-
bro de 2009, que autoriza a concessão de 
subvenção econômica ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
– BNDES, em operações de financiamento 
destinadas à aquisição e produção de bens 
de capital e à inovação tecnológica; afasta a 
incidência de restrição à contração de novas 
dívidas pelos Estados na hipótese de revisão 
do programa de ajuste fiscal em virtude de 
crescimento econômico baixo ou negativo; 
autoriza a União a permutar ações de sua 
propriedade por participações societárias 
detidas por entidades da administração pú-
blica federal indireta, a deixar de exercer e 
a ceder o seu direito de preferência para a 
subscrição de ações em aumentos de capital 
de sociedades de economia mista federais, 
a emitir títulos da dívida pública mobiliária 
federal em substituição de ações de socie-
dades de economia mista federais detidas 
pelo Fundo de Garantia à Exportação – FGE, 
e a realizar aumento de capital em empresas 
estatais, mediante a transferência de direitos 
decorrentes de adiantamentos efetuados 
para futuro aumento de capital; altera a Lei 
nº 10.260, de 12 de julho de 2001; e dá ou-
tras providências; tendo parecer da relatora 
da Comissão Mista, proferido em Plenário 
e entregue à Mesa, pelo atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevância 
e urgência; pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa; pela adequação 
financeira e orçamentária desta MPV e das 
Emendas apresentadas; e, no mérito, pela 
aprovação desta MPV e das Emendas de nºs 
13, 18, 19 e 26, na forma do Projeto de Lei de 
Conversão apresentado, e pela rejeição das 
Emendas de nºs 01 a 12, 14 a 17, 20 a 25 e 27 
(Relatora: Dep. Solange Almeida).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 9-5-
2010

PRAZO NA CÂMARA: 23-5-2010
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ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Marco Maia
Antonio Carlos Magalhães Neto
Rafael Guerra

Marcelo Ortiz
Partido Bloco

RORAIMA

Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM

PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 
10-6-2010 (46º DIA)

PERDA DE EFICÁCIA: 5-9-2010

DISCUSSÃO

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 488, DE 2010  

(Do Poder Executivo) 

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 488, de 2010, que autoriza a 
criação da Empresa Brasileira de Legado 
Esportivo S.A. – BRASIL 2016 e dá outras 
providências. Pendente do parecer da Co-
missão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 26-5-
2010

PRAZO NA CÂMARA: 9-6-2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

27/06/2010 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 22-9-2010

3 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 489, DE 2010  

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 489, de 2010, que autoriza a 
União a integrar, na forma de consórcio públi-
co de regime especial, a Autoridade Pública 
Olímpica – APO, e dá outras providências. 
Pendente do parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 26-5-
2010

PRAZO NA CÂMARA: 9-6-2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

27-6-2010 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 22-9-2010

4 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 490, DE 2010  

(Do Poder Executivo) 

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 490, de 2010, que abre crédito 
extraordinário, em favor da Presidência da 
República e dos Ministérios da Educação 
e da Integração Nacional, no valor global 
de R$1.287.072.416,00, para os fins que es-
pecifica. Pendente do parecer da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 21-6-
2010

PRAZO NA CÂMARA: 5-7-2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

5-8-2010(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 18-10-2010

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno)

DISCUSSÃO

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

N° 446-A, DE 2009 
(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 446, de 
2009, que institui o piso salarial para os 
servidores policiais.

(Encerra-se a Sessão às 13 horas e 47 
minutos)

Ata da 175ª Sessão, Extraordinária, Vespertina,  
em 17 de agosto de 2010 

Presidência dos Srs.: Marco Maia, 1º Vice-Presidente Marcelo Ortiz,  
1º Suplente de Secretário Ilderlei Cordeiro, Ratinho Júnior, Dagoberto,  

§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Maria Helena PSB PsbPcdobPrb
Presentes Roraima: 5

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT
Davi Alcolumbre DEM
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPcdobPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR
Presentes Amapá: 6

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT
Gerson Peres PP
Nilson Pinto PSDB
Vic Pires Franco DEM
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zequinha Marinho PSC
Presentes Pará: 8

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Rebecca Garcia PP
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPcdobPrb
Presentes Amazonas: 3

RONDONIA

Anselmo de Jesus PT
Ernandes Amorim PTB
Euripedes Miranda PT
Lindomar Garçon PV
Moreira Mendes PPS
Presentes Rondonia: 5

ACRE

Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Presentes Acre: 2

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Freire Júnior PSDB
Junior Marzola DEM
Lázaro Botelho PP
Presentes Tocantins: 4

MARANHÃO

Cleber Verde PRB PsbPcdobPrb
Domingos Dutra PT

Gastão Vieira PMDB PmdbPtc
Pedro Fernandes PTB
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Waldir Maranhão PP
Presentes Maranhão: 6

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPcdobPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPcdobPrb
Eudes Xavier PT
Flávio Bezerra PRB PsbPcdobPrb
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Presentes Ceará: 9

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPcdobPrb
Ciro Nogueira PP
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Presentes Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM
Fátima Bezerra PT
Presentes Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Major Fábio DEM
Marcondes Gadelha PSC
Rômulo Gouveia PSDB
Presentes Paraíba: 7

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB
Fernando Ferro PT
Pedro Eugênio PT
Roberto Magalhães DEM
Presentes Pernambuco: 4

ALAGOAS

Carlos Alberto Canuto PSC
Maurício Quintella Lessa PR
Presentes Alagoas: 2

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Iran Barbosa PT
Pedro Valadares DEM
Presentes Sergipe: 3
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BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPcdobPrb
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPcdobPrb
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça DEM
Geraldo Simões PT
João Almeida PSDB
Jorge Khoury DEM
José Carlos Aleluia DEM
José Rocha PR
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Márcio Marinho PRB PsbPcdobPrb
Marcos Medrado PDT
Mário Negromonte PP
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Uldurico Pinto PHS
Veloso PMDB PmdbPtc
Presentes Bahia: 21

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Edmar Moreira PR
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
George Hilton PRB PsbPcdobPrb
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
João Bittar DEM
Júlio Delgado PSB PsbPcdobPrb
Marcos Montes DEM
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Delgado PT 
Rodrigo de Castro PSDB
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Presentes Minas Gerais: 17

ESPÍRITO SANTO

Capitão Assumção PSB PsbPcdobPrb
Jurandy Loureiro PSC
Manato PDT
Rita Camata PSDB
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Presentes Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Arnaldo Vianna PDT
Chico Alencar PSOL
Cida Diogo PT
Dr. Adilson Soares PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPcdobPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Felipe Bornier PHS
Filipe Pereira PSC
Geraldo Pudim PR
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Jorge Bittar PT
Léo Vivas PRB PsbPcdobPrb
Leonardo Picciani PMDB PmdbPtc
Miro Teixeira PDT
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Pastor Manoel Ferreira PR
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM
Presentes Rio de Janeiro: 22

SÃO PAULO

Antonio Bulhões PRB PsbPcdobPrb
Arnaldo Faria de Sá PTB
Devanir Ribeiro PT
Dr. Nechar PP
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPcdobPrb
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chucre PSDB
Ivan Valente PSOL
Jefferson Campos PSB PsbPcdobPrb
João Dado PDT
Jorginho Maluly DEM
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
Lobbe Neto PSDB
Luiza Erundina PSB PsbPcdobPrb 
Márcio França PSB PsbPcdobPrb
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Renato Amary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Roberto Santiago PV
Valdemar Costa Neto PR
Vicentinho PT
William Woo PPS
Presentes São Paulo: 24
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MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Pedro Henry PP
Ricarte de Freitas PTB
Presentes Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PSC
Magela PT
Rodovalho PP
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPcdobPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Presentes Distrito Federal: 7

GOIÁS

Leonardo Vilela PSDB
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandro Mabel PR
Presentes Goiás: 6

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Presentes Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB
Assis do Couto PT
Cassio Taniguchi DEM
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Takayama PSC
Wilson Picler PDT
Presentes Paraná: 14

SANTA CATARINA

Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
João Matos PMDB PmdbPtc

Mauro Mariani PMDB PmdbPtc
Nelson Goetten PR
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPcdobPrb
Emilia Fernandes PT
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Germano Bonow DEM
Luciana Genro PSOL
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB 
Maria do Rosário PT
Paulo Roberto Pereira PTB
Pepe Vargas PT
Renato Molling PP
Presentes Rio Grande do Sul: 13

I  – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – A lista de 
presença registra na Casa o comparecimento de 219 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
A Sra. Secretária procederá à leitura da ata da 

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN, servindo como 
2ª Secretária, procede à leitura da ata da sessão ante-
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Passa-se 
à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE 
(Não há expediente a ser lido)

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Passa-
se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao Deputado Chico Lopes. 

S.Exa. tem a palavra por 1 minuto.
O   SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, foi com emoção e alegria que assisti ao primeiro 
programa de Dilma Rousseff, que desmistificou a ideia 
de que ela iria negar a participação no enfrentamento 
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da ditadura militar. Todos nós que fizemos isso não te-
mos vergonha do que fizemos; pelo contrário, temos a 
felicidade de ter ajudado a democracia neste País.

A tranquilidade de Dilma, com a emoção que 
transmitiu aos eleitores, ao povo brasileiro, faz com que 
fiquemos fortalecidos por saber que lutar pela eleição 
dela significa o avanço e a continuidade do projeto que 
lançamos neste País.

Portanto , neste momento, o povo brasileiro deve 
estar discutindo como aumentar as intenções de voto 
em Dilma, para ganharmos a eleição no primeiro tur-
no.

Muito obrigado, Sr. Presidente, por este primeiro 
momento, de 1 minuto.

A  SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, com muita frequência, vêm sendo 
divulgadas pesquisas de intenção de voto em relação à 
Presidência da República, ao Senado, enfim, aos cargos 
disputados nestas eleições. Ficamos todos muito feli-
zes, tenho absoluta certeza, não só com o crescimento 
da candidatura de Dilma Rousseff, mas também com 
a possibilidade de vitória já no primeiro turno.

Vale lembrar que todas as pesquisas avaliam, 
além da intenção de voto para os candidatos, o Gover-
no do Presidente Lula. Mais uma vez, Sr. Presidente, 
a avaliação tem sido extremamente positiva. Aproxi-
madamente 78% da população considera o Governo 
do Presidente Lula ótimo ou bom. Aí está a resposta: 
o excelente desempenho de Dilma.

Obrigada.
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB – ES. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, compareço a esta tribuna para cobrar a 
votação em segundo turno da PEC nº 300, que cons-
tantemente é adiada, sem motivos. Peço agilidade no 
processo de votação, para que a matéria seja enviada 
esta semana ao Senado.

Já é notícia em vários veículos de comunicação 
que a PEC nº 300 está sendo usada com isca para 
atrair os Deputados à Câmara esta semana, já que a 
maioria dos Parlamentares quer aprovar o piso sala-
rial dos trabalhadores de segurança pública o quanto 
antes. Entretanto, tudo indica a PEC nº 300 é apenas 
um instrumento para fazer descer goela baixo duas 
medidas provisórias de interesse do Governo.

Desde o início, o Governo usa de manobras sujas 
para impedir que o piso nacional dos trabalhadores de 
segurança pública se torne realidade. Usou do momen-
to de cansaço e da agonia desses heróis para impor 
condições e empurrar um texto seco. Mesmo assim, o 
Governo não para de colocar obstáculos.

A promessa era de votação há duas semanas. 
Como já era de se esperar, Cândido Vaccarezza, Lí-
der do Governo, aproveitou-se do quorum alto – vale 
lembrar que foi um quorum em favor da PEC nº 300, 
mobilizado pelos trabalhadores de segurança pública 
– para condicionar a votação da PEC nº 300, após a 
votação de medidas provisórias de interesse próprio.

Esta semana, tal qual no último esforço concen-
trado, a PEC nº 300 mobilizou quorum suficiente para 
votação do piso salarial nacional dos trabalhadores 
de segurança pública. Porém, Vaccarezza priorizou 3 
medidas provisórias com alto grau de complexidade 
e que certamente vão provocar discussões ilimitadas. 
Enquanto isso, os trabalhadores de segurança pública 
são enrolados pela covardia deste Governo.

Essa situação pode prejudicar a votação em se-
gundo turno da PEC nº 300. Hoje é a última chance 
de a matéria ser aprovada na Câmara e chegar com 
tempo hábil ao Senado para a votação ser concluída 
nas duas Casas antes das eleições.

A preocupação em se votar com urgência as 3 
medidas provisórias se deve ao fato de elas perderem 
a validade em setembro. A MP nº 487, de 2010, que 
amplia o limite de financiamentos do BNDES, perde o 
efeito no próximo dia 5. Já as MPs nºs 487, de 2010, 
e 488, de 2010, que liberam recursos para os jogos 
mundiais de 2014 e 2016 – Copa do Mundo e Olim-
píadas, respectivamente –, só têm eficácia até 22 do 
mês que vem.

Não custa frisar que sediar jogos de tamanha 
grandeza requer também um país preparado em rela-
ção à segurança pública. E o primeiro passo para isso 
é valorizar os trabalhadores dessa categoria.

As medidas provisórias trancam a pauta, e, en-
quanto não houver acordo, a angústia dos trabalhado-
res de segurança pública continua. 

Diante disso, reforço meu pedido para que a PEC 
nº 300 seja votada antes das medidas provisórias.

Um assunto tão sério como segurança pública não 
pode ser usado como moeda de troca. É brincar com a 
esperança de uma categoria que aguarda que a justiça 
seja feita. O Senado sinalizou a quebra do interstício e 
aguarda para votar os 2 turnos em único dia.

Peço aos meus nobres colegas Parlamentares, 
em especial aos Líderes, que se sensibilizem com a 
luta dos trabalhadores de segurança pública, e que 
a PEC nº 300 seja votada hoje, antes das medidas 
provisórias. A prioridade nesta Casa deve ser o traba-
lhador brasileiro.

Aproveito a oportunidade para me solidarizar 
com a PEC nº 308, que cria a Policia Penal, e a PEC 
nº 190, que unifica o estatuto do servidor público do 
judiciário. Reafirmo também meu apoio à jornada de 
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30 horas dos enfermeiros. Precisamos fazer justiça ao 
trabalhador desta Nação.

Sr. Presidente, quero pedir a V.Exa. que este 
pronunciamento, em que faço uma denúncia, seja di-
vulgado no programa A Voz do Brasil.

O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PRB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, marisqueiras, pescadores, carcinicultores, venho 
à tribuna para dizer que a carcinicultura é a alavanca da 
economia no Nordeste. Se é assim, por que a perseguição 
em não darem licença às fazendas de criação de camarão 
em todo o Nordeste, especialmente no Ceará?

As fazendas de carcinicultura da região do Jagua-
ribe e do Acaraú estão sofrendo perseguição, a não 
liberação, não renovação das licenças. Dizem que a 
água que sai das fazendas é poluída, causa impacto 
ambiental. Mas ninguém fala do tratamento dos esgotos, 
que tem de ser feito, das cidades litorâneas. Chamo a 
atenção: cadê o tratamento dos esgotos? A culpa está 
nas cidades, e não nas fazendas.

Utilizando apenas 3% de seu potencial, a carci-
nicultura brasileira é uma atividade consolidada que 
representa a única alternativa para o atendimento da 
crescente demanda mundial por camarões.

O crescimento do setor apresenta viabilidade 
técnica, econômica, social e ambiental. Neste con-
texto, a carcinicultura apresenta excelente potencial 
de crescimento, com 2 características notáveis: ser 
uma produção do setor primário que não depende de 
chuvas e que encontra nas águas salobras, principal-
mente da costa do Nordeste brasileiro, condições ide-
ais para o seu crescimento. Ela gera emprego e renda 
para centenas de trabalhadores rurais das pequenas 
comunidades costeiras, contribuindo ativamente para 
a redução da pobreza.

Segundo dados da Associação Brasileira de Cria-
dores de Camarão – ABCC, o potencial do Brasil para 
a exploração dessa atividade é de 600 mil hectares, 
porém apenas um terço dessa área é utilizado atual-
mente, ou seja, 200 mil hectares.

Mesmo assim, com base no nível tecnológico atu-
al, o setor tem capacidade para elevar a produção ao 
patamar de 1 milhão de toneladas de camarão por ano, 
o que contribuiria para a geração de 750 mil empregos 
diretos e uma receita de 10 bilhões de reais.

Entretanto, sem o apoio e incentivo do Governo, 
fica difícil chegar ao topo da produção. Ao comparar-
mos a nossa carcinicultura com a dos principais países 
produtores, vemos que é necessário muito trabalho e 
esforço para se chegar lá.

Muito obrigado.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – 

BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, senhores funcionários, senhores que 
acompanham esta sessão da Câmara dos Deputados, 
há 4 anos, na Bahia, todos – PMDB, PT – estávamos 
juntos. Lembro-me de que, na época correspondente 
a este momento, o então candidato Paulo Souto tinha 
56% das intenções de voto e Jaques Wagner, nosso 
candidato, 12%. Hoje, o Governador da Bahia é exa-
tamente Jaques Wagner.

O período eleitoral está começando agora. Temos 
certeza da presença entre os mais votados no Brasil e 
na Bahia do Deputado Geddel Vieira Lima, que repre-
senta o PMDB. A força que tivemos há 4 anos foi a for-
ça do trabalho, entendendo que pesquisa não substitui 
urna. E, na urna, obtivemos esses resultados.

Portanto, Sr. Presidente, para não dispensarmos 
eleições e transformarmos pesquisas em resultados, 
temos certeza e segurança do crescimento do candidato 
do PMDB na Bahia, o Deputado Geddel Vieira Lima.

O   SR. JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, quero saudar o De-
putado Capitão Assumção, entre outros, que há 1 ano 
briga para que a PEC nº 300, de 2008, seja votada e 
aprovada. E quero dizer ao nobre Deputado Capitão 
Assumção, jovem recém-chegado a esta Casa, que 
brigo há 10 anos para colocar em votação a Medida 
Provisória nº 2.215, de 2001, que trata da remunera-
ção dos militares.

É  uma vergonha para a Câmara dos Deputa-
dos e para o Senado Federal uma medida provisória, 
Deputado Marcelo Ortiz, que está há 10 anos sem 
ser votada. As consequências imediatas – V.Exa. 
muito bem apoia o setor das Forças Armadas, em 
especial a Aeronáutica, em Guaratinguetá – são as 
evasões. As academias e o ITA perdem por ano mais 
de 600 oficiais e praças, que pedem demissão por 
falta de perspectiva na carreira. Estamos desiludidos 
com a carreira.

Faço um apelo, Deputado Marcelo Ortiz, porque 
10 anos são demais, e essa medida já ganhou esta-
bilidade: vamos votar a Medida Provisória nº 2.215 e 
dar o justo reconhecimento e valor que merecem os 
integrantes das Forças Armadas.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Nobre De-
putado Jair Bolsonaro, quero dizer a V.Exa. que isso 
ocorre nas 3 Forças, não só na Aeronáutica; ocorre 
também na Marinha e no Exército. E envolve exata-
mente as pessoas que têm condições de ajudar este 
País a crescer. V.Exa. tem toda a razão: ganham uma 
importância não significativa pelo trabalho que realizam 
e pela capacidade que têm. Infelizmente, isso ocorre.

Tenho batalhado aqui, de todas as formas, para 
que seja dado tanto aos policiais civis e militares, 
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quanto aos militares da Aeronáutica, do Exército e da 
Marinha a devida remuneração.

V.Exa. tem o meu integral apoio.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Concedo 

a palavra ao Sr. Deputado Manato.
O SR. MANATO (PDT – ES. Sem revisão do ora-

dor.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Gostaria de registrar que, ontem, pela manhã, 

estive no Sindicato Nacional dos Aposentados no Es-
tado do Espírito Santo, que é ligado à Força Sindical. 
Fui recebido pelo Presidente Gelson Martins, pelo 
Secretário Júlio Peixoto e por toda a diretoria. Fiquei 
muito feliz, Sr. Presidente, porque esses dirigentes 
reconheceram a luta deste Parlamentar em prol da 
classe dos aposentados.

Estive sempre com o Deputado Arnaldo Faria 
de Sá nessa luta, que é importante. Brigamos mui-
to pelo aumento de 7,72% e conseguimos aprová-lo. 
Vamos continuar lutando pelo fim fator previdenciário, 
tema que, ano que vem, devemos colocar em pauta 
novamente.

Todas  as lutas, todas as reivindicações dos apo-
sentados são minhas reivindicações. Eu abraço a causa 
dos aposentados como minha. E chegaremos lá. Tenho 
certeza de que, se hoje nós estamos bem, é porque 
eles lutaram, lá atrás, por dias melhores para nós.

Um abraço aos aposentados do Espírito Santo 
e do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Deputado 
Manato, eu agradeço a V.Exa. pela parte que me toca. 
Eu realmente trabalhei muito para que V.Exa. tivesse 
a posição que tem hoje. (Risos.)

O  SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Barradas Carneiro.

O  SR. SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT – 
BA. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.

Primeiro, gostaria de saudar os jovens brasilei-
rinhos e brasileirinhas que estão em nossas galerias. 
Peço que a TV Câmara filme esses estudantes, que 
vêm a esta Casa para uma aula de cidadania.

Sr. Presidente, espero bons resultados da reunião 
de Líderes e que não tenhamos feito uma viagem à toa 
a Brasília, onde vamos ficar hoje e amanhã. Em todos 
os municípios, em todos os lugares a que vamos, até 
nas estradas, policiais militares clamam pela aprova-
ção da PEC nº 300, de 2008.

Não é verdade que tenhamos sido chamados aqui, 
a pretexto de votar essa PEC, para a votação de outras 
matérias. As medidas provisórias que dizem respeito à 
realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas são 
igualmente importantes, pelo prazo de vencimento.

Espero que o bom senso reine nesta Casa e 
que possamos votar essas 2 MPs, além da PEC 300, 

e retornar aos nossos Estados para a campanha de 
renovação dos nossos mandatos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Como 

V.Exa. acaba de fazer, cumprimento a escola de Santa 
Maria, do Distrito Federal, que traz os seus alunos para 
que conheçam a Câmara Federal, onde são votadas 
leis que geram a possibilidade de administrar com tran-
quilidade o País, que não tem vocação bélica.

Agradeço a V.Exa. a referência.
O  SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais uma vez re-
gistro, indignadamente, posição tomada pelo Tribunal 
de Contas da União que interfere na Lei da Anistia. 
Não é competência desse tribunal, que nesse caso 
é um tribunal de exceção e não tem que tomar essa 
atitude. Poderiam interferir se fosse aposentadoria; 
se não é aposentadoria, é inadmissível a posição do 
Tribunal de Contas.

Deixo este registro de forma indignada. Vou to-
mar providências para que o Tribunal de Contas con-
sulte esta Casa, porque se trata de órgão auxiliar da 
Câmara.

Sr. Presidente, registro ainda a preocupação de 
vários aposentados e pensionistas com o fim do fator 
previdenciário. Já o votamos nesta Casa, o Presidente 
Lula o vetou, mas vamos continuar lutando para votar 
os Projetos de Lei nºs 3.299 e 4.434, ambos de 2008, 
que tratam da reposição de perdas de aposentados e 
pensionistas, que não aguentam mais.

A responsabilidade também é desta Casa, por-
tanto estamos cobrando isso.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Deputado 

Arnaldo Faria de Sá, realmente é incrível que tenhamos 
problemas com os futuros anistiados, aqueles que têm 
direito à anistia, quando muitos já foram anistiados em 
condições iguais. Não podemos tratar diferentemente 
os brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Conce-
do a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Nelson 
Bornier.

O  SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, num país onde o transporte 
atinge cifras que nos envergonham perante o mundo 
civilizado, é preciso que alguém volte suas atenções 
para um fato da maior gravidade que se constata – o 
descuido não é de hoje –, qual seja, o destino dado 
aos usuários do setor de transporte no Brasil.
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Pelo menos é o que se deduz da preocupação 
muito justa de autoridades do Estado do Rio de Janei-
ro com o acidente ocorrido na cidade de Nova Iguaçu, 
Estado do Rio de Janeiro, no último dia 12, em que um 
ônibus de transporte coletivo da Viação Tinguá colidiu 
com um trem de cargas da empresa MRS Logística, 
que deixou mais de 20 pessoas feridas e algumas em 
estado grave.

No Estado do Rio de Janeiro, que tenho a hon-
ra de representar nesta Casa Legislativa, a crise no 
setor de transporte público ultrapassou os muros do 
poder público, sob a forma de as concessionárias não 
estarem dispensando a atenção necessária para a boa 
operação dos serviços prestados.

Naquela passagem de nível onde ocorreu o aci-
dente, não há cancelas, placas de advertência, sinali-
zação sonora, tampouco iluminação. Apesar de tanto 
o ônibus quanto o trem estarem em baixa velocidade, 
com o choque, o ônibus capotou 2 vezes. 

Com isso, espera-se que se tomem providências 
drásticas, para que a empresa MRS Logística seja res-
ponsabilizada pelo incidente. Aliás, exigimos da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres – ANTT que, se for 
o caso, reveja o contrato de concessão da MRS.

A má administração nas concessões de trans-
portes urbanos, sejam de passageiros, sejam de car-
gas, oferece grande risco para quem delas depende. 
Portanto, Sr. Presidente, algo tem que ser feito com 
toda a urgência, pois mais dispendioso do que tratar 
da crise nos transportes é não deixar este caso ser 
esquecido e, por via de consequência, entregar os 
usuários à própria sorte.

Esta situação não pode continuar. Tenho defen-
dido insistentemente junto ao Governo Federal ações 
mais eficientes, que proporcionem aos habitantes do Es-
tado do Rio de Janeiro melhores condições de vida.

Por mais que o Governo Federal insista na ela-
boração de planos emergenciais, não se tem conhe-
cimento de nenhuma providência capaz de mudar o 
quadro.

Portanto, formulo desta tribuna um veemente 
apelo às autoridades para que não fechem os olhos 
para aquela situação de alta gravidade, porque a po-
pulação já não tem para quem apelar.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Concedo 

a palavra ao Sr. Deputado Edinho Bez.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Parla-
mentares, como membro da Frente Parlamentar da 
Agricultura há 14 anos nesta Casa, cito um dos des-
taques do primeiro semestre no setor de agricultura, 
que foi a aprovação do Projeto de Lei Complementar 

nº 374, de 2008, do Executivo, que autoriza a União a 
participar de um fundo cujo objetivo é oferecer cober-
tura suplementar aos riscos do seguro rural.

A ideia é facilitar o acesso dos agricultores ao 
seguro, pois deverá haver mais garantias para as se-
guradoras. A matéria está em análise no Senado.

De acordo com o projeto, a União participará do 
fundo com recursos definidos no Orçamento e com 
até 4 bilhões de reais em títulos públicos, dos quais 2 
bilhões de reais serão alocados no momento da ade-
são e o restante nos 3 anos subsequentes. O fundo 
cobrirá riscos nas modalidades agrícola, pecuária, 
aquícola e florestal.

A Câmara aperfeiçoou o projeto, incluindo as co-
operativas como beneficiárias da complementação do 
fundo se contratarem o seguro.

Por outro lado, a Câmara analisa o Projeto de Lei 
nº 7.338, de 2010, que anistia dívidas de pescadores, 
associações, cooperativas e colônias no Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
– PRONAF. Segundo o projeto, serão totalmente per-
doadas as dívidas de até 10 mil reais de pescadores 
artesanais.

As dívidas maiores do que 10 mil reais e menores 
do que 18 mil reais poderão ser negociadas de acordo 
com a forma de pagamento. O projeto prevê diferentes 
descontos e juros para cada tipo de parcelamento. No 
caso de pagamento à vista, por exemplo, o diferencial 
é que não haverá cobrança de multas, e os juros sobre 
o atraso no pagamento serão reduzidos em 60%.

Segundo o texto, as associações, cooperativas 
e colônias de pescadores que possuem dívidas de 35 
mil reais a 200 mil reais poderão pagá-las à vista ou 
parcelá-las em 60 ou 180 prestações mensais. O pro-
jeto permite ainda aos anistiados a contração de novos 
empréstimos nos bancos credenciados pelo PRONAF, 
sem qualquer embargo ou restrição.

A proposta permitirá ao pescador saldar sua dívi-
da sem abrir mão de investimentos em equipamentos, 
motores, câmaras frigorificas e barcos. “Os pescado-
res se veem impossibilitados de saldar sua dívida pela 
falta de condições econômicas, pelos prazos exíguos 
e pela alta taxa de juros. Ao pescador não resta outra 
opção: ou põe comida na mesa, ou paga sua dívida 
cada vez maior com o banco.

O projeto tramita em caráter conclusivo, rito de 
tramitação pelo qual o projeto não precisa ser votado 
pelo Plenário, apenas pelas comissões designadas 
para analisá-lo. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ ROCHA (PR – BA. Sem revisão do 

orador.) – Ilustre Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
no fim de semana próximo passado, estive visitando 3 
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Municípios do meu Estado, onde participei de atividades 
cívicas. Em Barra do Mendes, ao lado do Prefeito Neo, 
da Vice-Prefeita Fátima e de Vereadores, participei com 
o povo das atividades comemorativas pelos 52 anos 
de emancipação política daquele município.

Estive também no Município de Cocos pelo mes-
mo motivo – a comemoração dos 52 anos de emanci-
pação política –, acompanhado do Prefeito Dr. Alex, da 
Vice-Prefeita Sandra, de Vereadores e do povo.

Em Riacho de Santana, que completa mais de 100 
anos de emancipação política, ao lado do ex-Prefeito 
Dr. Paulo Godinho, de diversas lideranças políticas e 
também do povo, estive comemorando essa data im-
portante para o município.

Nessas cidades, Sr. Presidente, fui abordado por 
diversas pessoas – não só militares, mas também civis 
– pedindo que votemos a PEC nº 300, de 2008.

Esperamos que nossa vinda a Brasília não seja 
em vão e que possamos votar tanto as MPs quanto a 
PEC nº 300, que é da mais alta importância para os 
militares do nosso Estado da Bahia e do Brasil, para 
que melhorem seus salários e possam exercer sua 
profissão dignamente.

Esse é o desejo de todos os militares e também 
o nosso, para que tenhamos uma segurança melhor 
em nosso País. Com a votação da PEC nº 300, com 
certeza teremos melhoria significativa nessa área.

Agradeço a V.Exa., que também está empenhado 
na aprovação dessa PEC.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Sem dú-

vida.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Concedo 

a palavra ao Sr. Deputado Dr. Talmir.
 O  SR. DR. TALMIR (PV – SP. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Deputado Marcelo Ortiz, eu 
gostaria que o nosso Governo fosse um Governo fi-
cha limpa, no sentido de não desviar recursos da área 
da segurança. Nós, Deputados Federais, precisamos, 
sim, aprovar a PEC nº 300, porque existem recursos da 
União que a tornam viável. E precisamos, sim, aprovar 
a PEC nº 308.

Aliás, representado pelo seu Presidente, Cíce-
ro Sarnei, está hoje na Casa o SINDASP, cuja sede 
encontra-se na minha cidade, Presidente Prudente, 
no Estado de São Paulo. Agradecemos todo o empre-
nho de Daniel Grandolfo, do Setor de Comunicações, 
e de Cícero Félix, do Departamento Jurídico daquele 
sindicato.

Por fim, gostaria de registrar que na minha cidade, 
Presidente Prudente, estará o candidato Ricardo Young, 
do nosso Partido Verde. Ele é do Instituto Ethos e é 
nosso candidato a Senador, junto com minha esposa, 
Adriana, que é candidata a Deputada Estadual.

Obrigado, Sr. Presidente.
O   SR. IRAN BARBOSA (PT – SE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria, neste momen-

to em que se aproximam as eleições, especialmente 
hoje, dia em que se inicia o programa eleitoral gratuito 
no rádio e na televisão, de reforçar a necessidade de 
nós termos cada vez mais qualidade na escolha das 
representações do povo aqui e no Poder Executivo.

Nesse sentido, Sr. Presidente, diferente do que 
muitos tentam expressar, acho fundamental que o elei-
torado brasileiro acompanhe a campanha eleitoral e os 
programas de rádio e tevê, avalie os seus candidatos 
e não permita que o poder econômico, o dinheiro, se 
transforme no grande balizador e definidor do proces-
so eleitoral.

Quero  aproveitar a oportunidade para parabe-
nizar, em Sergipe, a OAB, a Igreja, o Conselho Nacio-
nal do Laicato do Brasil – CONAL, da Arquidiocese 
de Aracaju, Sergipe, e tantas outras entidades que se 
uniram no Movimento de Combate à Corrupção Elei-
toral, lá no Estado, para tentar coibir essas iniciativas 
que transformam o voto em mercadoria e a eleição em 
um grande negócio.

Que a qualidade do processo democrático seja 
vitoriosa nessas eleições, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O   SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB – AM. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho reiterar minha preocupação com a inexistência 
de quorum, o que poderá impossibilitar a votação da 
PEC nº 300 nesta tarde ou nesta noite.

É importante que as Sras. Deputadas e os Srs. 
Deputados venham ao plenário registrar a presença 
e, com isso, viabilizar a votação da PEC nº 300 em 
segundo turno.

Todos os policiais militares, policiais civis e bom-
beiros militares do Brasil, especialmente os do meu Es-
tado, o Amazonas, estão acompanhando esta sessão 
e, claro, estão numa expectativa positiva de que hoje 
esta Casa aprove a PEC nº 300 em segundo turno, o 
que permitirá a aprovação de um piso salarial digno 
para a categoria, que há muito tempo reivindica esse 
benefício.

Dessa forma, quero aqui reiterar o apelo para 
que os Deputados compareçam ao plenário e, assim, 
possamos aprovar essa PEC em segundo turno.

A   SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, trago minha 
solidariedade aos servidores da Companhia de Eletrici-
dade do Amapá – CEA, que fazem paralisação durante 
toda esta terça-feira, chamando a atenção para a situa-
ção de falência da estatal amapaense de energia.

A situação da CEA, resultado da incompetência 
do Governo do Estado do Amapá, provoca apagões 
diários, que deixam a população no escuro. Ontem, 
metade da Capital ficou sem energia durante horas. 
Isso inibe os investimentos e a economia do Estado. 
Nos últimos 7 anos, não houve ampliação do serviço 
no Amapá. Até o Luz Para Todos, do Governo Fede-
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ral, precisou ser executado pela ELETRONORTE, por 
conta da insolvência da CEA.

Apoio a manifestação dos servidores da Com-
panhia de Eletricidade do Amapá e sempre empenho 
esforços para que a estatal volte a ser uma empresa 
que preste bons serviços ao Estado.

Peço a divulgação de meu pronunciamento nos 
órgãos de comunicação desta Casa.

Obrigada.
A SRA. DALVA FIGUEIREDO (PT – AP. Sem re-

visão da oradora.) – Sr. Presidente, boa tarde.
Em todo ano eleitoral acontece a mesma coisa no 

meu Estado: a Companhia de Eletricidade do Amapá vira 
tema de disputa pelo voto. Fui Governadora em 2002 e 
vivi esse mesmo problema – aliás, era Vice-Governadora 
e substituí o então Governador Capiberibe.

Estou com uma carta ao Presidente Lula, que lerei 
depois, dizendo que o Estado precisa de atenção no 
que se refere à Companhia de Eletricidade do Amapá. 
Preocupo -me com a população, com os funcionários 
e, acima de tudo, em não deixar que a companhia seja 
alvo de disputa eleitoreira.

Temos de trabalhar com seriedade, como faze-
mos há muitos anos. Não é um Governo de 9 meses 
que vai, agora, tomar decisões que deveriam ter sido 
tomadas há praticamente 15 anos.

Então, com todo o meu empenho e dedicação, 
ofereço esta carta ao Presidente Lula, que tem acom-
panhado o problema e investido na Amazônia e no 
Amapá e peço que ela seja transcrita nos Anais.

Era o que tinha a dizer.

CARTA A QUE SE REFERE A ORA-
DORA:

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Ao cumprimentar respeitosamente Vossa Excelên-

cia, vimos expor e ao final, em nome da sociedade ama-
paense, requerer a intervenção e colaboração de Vossa 
Excelência a fim de evitar um iminente racionamento no 
fornecimento de energia elétrica no Estado do Amapá:

1) O Amapá foi criado pela Constituição Federal 
de 1988 e é, portanto, um dos estados mais jovens da 
federação brasileira. Em sua economia predominam 
as atividades do setor terciário, como o comércio e 
principalmente a prestação de serviços ligados à ad-
ministração pública, seguido de longe pelos setores 
secundário e primário. Sua população é majoritaria-
mente urbana, com 90% de seus habitantes vivendo 
nas pequenas cidades e na capital, Macapá. O Amapá 
ainda não conseguiu implementar processos produti-
vos que dinamizem sua economia, capaz de torná-lo 
autônomo em relação à arrecadação de recursos que 
possam ser empregados na geração de oportunidades, 
como a criação empregos e de infraestrutura capaz de 
suportar as demandas de um processo de desenvol-
vimento dinâmico, social e economicamente inclusi-
vo. Como é do conhecimento de Vossa Excelência, o 

Amapá ainda sobrevive financeiramente de fontes de 
recursos oriundos do Governo Federal.

2) Neste contexto queremos situar a questão 
do fornecimento de energia no Amapá. O atendimen-
to elétrico ao estado é realizado pela Companhia de 
Eletricidade do Amapá (CEA) e pela ELETRONORTE/
ELETROBRÁS. A CEA é a unidade responsável pela 
totalidade da distribuição de energia no estado e pela 
geração de eletricidade no interior, em torno de 5% 
da quantidade gerada, cabendo à ELETRONORTE/
ELETROBRÁS a produção de 95% do total produzi-
do, que por sua vez é adquirido pela CEA. A energia 
adquirida da ELETRONORTE é distribuída para 13 
dos 16 municípios do Amapá, dentre estes a capital, 
que estão eletricamente interconectados. Os outros 
três municípios são abastecidos por sistemas isola-
dos, projetando-se para 2013 a interconexão de dois 
destes municípios aos demais, após a interligação do 
Amapá ao Sistema Interligado Nacional.

3) Contudo, em face do aumento da demanda 
do mercado de energia elétrica no Amapá, no ano de 
2010 e nos imediatamente subsequentes, a empre-
sa distribuidora constatou que o volume gerado será 
insuficiente para atendê-la, cujo balanço da equação 
oferta e procura sugere déficits entre 25 e 42 MW, com 
picos máximos entre os meses de setembro, outubro 
e novembro do ano corrente, alertando as autoridades 
competentes para o risco eminente de racionamento. 
De igual modo, a projeção para os anos de 2011 e 2012 
indicam também um balanço negativo. E se medidas 
preventivas não forem tomadas a população do Amapá 
sofrerá as consequências e o processo de desenvol-
vimento do estado também será afetado.

4) O consumo de energia elétrica no Amapá re-
gistrou um aumento de 11,4% nos meses de janeiro 
a maio, em relação ao mesmo período de 2009, in-
fluenciados, segundo dados da CEA, pela ampliação 
do consumo no comércio (15,9%) e nas residências 
(15,4%), sendo esta última variável impulsionada pela 
entrada de novos consumidores e pelo aumento médio 
por consumidores, que no ano acusou crescimento de 
10,0%. Este cenário foi favorecido pela melhoria da 
renda, tendo como pano de fundo o bom momento 
econômico vivido pelo país, por conta das políticas 
macroeconômicas exitosas implementadas pelo go-
verno de Vossa Excelência.

5) Caso o racionamento venha a se confirmar, a me-
dida representará prejuízos enormes à população amapa-
ense, atingindo o desenvolvimento comercial e industrial, o 
funcionamento de escolas, dos serviços essenciais como 
os de saúde, de segurança e da administração pública 
em geral. O racionamento será tão impactante que equi-
vale à carga total distribuída em conjunto aos municípios 
de Mazagão, Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari 
e Porto Grande ou dos municípios de Laranjal do Jari e 
Vitória, em um processo ininterrupto de suspensão do 
fornecimento entre 18 e 23 horas, diariamente.
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6) Outro agravante, além dos prejuízos sociais 
e econômicos já explicitados, é que o racionamento 
ocorrerá em meio à disputa do processo eleitoral de 
2010, que claramente influenciará o resultado do pleito. 
Será, em nossa modesta opinião, uma das variáveis 
mais importantes do embate político, com capacidade 
para desequilibrar o caráter de igualdade de condições 
entre os postulantes à Assembleia Legislativa, Governo 
do Amapá, Câmara e Senado Federal.

7) Considerando vosso compromisso com todos 
os entes federados do país, bem como considerando 
que a CEA, na condição de distribuidora de energia 
do Estado do Amapá, não tem os recursos técnicos e 
de infraestrutura exigidos para contratar e implantar, 
em tempo hábil, o suprimento de energia necessária 
para compensar as contingências de geração previstas 
para o próximo período de seca no estado, solicitamos 
que Vossa Excelência interceda junto ao Ministério de 
Minas e Energia, para que aquele órgão expeça ato 
autorizativo responsabilizando a ELETRONORTE/ELE-
TROBRÁS pela contratação e implantação da geração 
de energia elétrica emergencial necessária para evitar 
o racionamento de energia no Estado do Amapá, pre-
visto para o terceiro quadrimestre de 2010.

Enfatizamos, por fim, que a crise financeira da CEA 
não pode ser impedimento à formalização de contrato adi-
tivo de emergência para manter a produção e garantir o 
fornecimento de mais de 40 MW como margem de segu-
rança para o Estado do Amapá, além do que o momento 
político atual não é adequado para determinar o futuro da 
CEA, e que não se opõe a qualquer solução, desde que 
seja democraticamente discutida com a sociedade.

No anseio de que a questão apresentada seja 
acolhida em razão de sua relevância política e socio-
econômica, externamos nossos cordiais e sinceros 
agradecimentos.

O  SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Marcelo 
Ortiz, Sras. e Srs. Deputados, ainda sobre a saúde, farei 
um registro nos 60 segundos de que disponho.

Barretos, no interior de São Paulo – o Deputado 
Arnaldo Jardim a conhece bem –, além de ser a Ca-
pital do Rodeio, é hoje local de referência mundial no 
tratamento do câncer.

Faço esse registro porque o Hospital de Câncer 
de Barretos extrapolou as fronteiras do Município e, 
hoje, todos os demais municípios de São Paulo de-
pendem de Jaú ou de Barretos para encaminhar seus 
pacientes. Isso tem um custo, em razão do qual volta-
mos, Deputada Perpétua Almeida, a necessidade da 
votação da Emenda nº 29.

Mas meu registro, Deputado Marcelo Ortiz, é no 
sentido de parabenizar 2 Municípios do interior de São 
Paulo que neste final de semana fizeram uma movimen-
tação para arrecadar fundos para ajudar a fundação 
que gerencia o Hospital de Câncer de Barretos.

O primeiro é o Município de Lavínia, no interior 
de São Paulo. Cumprimento  toda a comissão organi-

zadora do evento, o Prefeito Rodolfo e todos os doa-
dores de animais, que permitiram que se fizesse uma 
boa arrecadação para ajudar e fortalecer ainda mais 
o hospital de Barretos.

O outro Município, Brejo Alegre, localizado na 
região de Birigui, ao lado de Buritama, na mesma tar-
de também realizou evento da mesma natureza para 
arrecadar recursos para a fundação responsável pelo 
Hospital de Câncer de Barretos.

Parabenizamos o Hospital de Câncer de Barretos, 
que está recebendo investimentos de milhões de re-
ais para aplicar na formação de profissionais médicos, 
a fim de que eles aprendam a diagnosticar e tratar o 
câncer, inclusive fazendo cirurgias.

O hospital, além de depender da ajuda federal e 
da estadual, depende dessa pequena contribuição – que 
ajuda muito – conseguida por meio da união dos esforços 
das comunidades, com cada família doando o que pode. 
Foi o que aconteceu em Lavínia e Brejo Alegre.

Portanto, meus parabéns a essas comunidades.
O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, mais uma 
vez eu gostaria de saudar a Arquidiocese de Goiânia, por 
intermédio do Arcebispo Dom Washington, e a Pontifícia 
Universidade Católica, por meio do Reitor Wolmir e do 
Prof. Jefferson Vieira, pelo lançamento de mais uma Feira 
da Solidariedade, uma proposta de despertar na socieda-
de goiana e brasileira o valor da economia solidária, da 
economia de comunhão, abordando o tema economia e 
vida, como a última Campanha da Fraternidade da CNBB. 
Parabenizo  a Igreja em Goiânia, a Universidade Católica 
e todos que querem um mundo melhor.

Sr. Presidente, gostaria de pedir a transcrição do 
texto com o seguinte título: Grande mídia se organi-
za contra a candidatura de Dilma. Mesmo com 11% a 
mais que o segundo colocado nas pesquisas de inten-
ção de voto, ainda há um jogo da grande mídia, que 
não reconhece o trabalho do Presidente Lula nem a 
candidatura de Dilma. Já se falou até que ela era um 
poste. Mas ela não é poste, é uma mulher guerreira, 
gaúcha, que luta pelo Brasil. 

Neste artigo, Bia Barbosa explica que o Instituto 
Millenium, de São Paulo, está se reunindo a toda hora 
para fazer um trabalho contra a candidatura de Dilma. 
Mas não conseguiu, conforme a última pesquisa di-
vulgada ontem. Agora vamos ter a campanha eleitoral 
na mídia, e vamos continuar com Dilma no primeiro 
turno. E o Brasil continuará se desenvolvendo, como 
o Presidente Lula conseguiu fazer nestes 7 anos e 
meio de governo.

Peço também a transcrição na íntegra de ofício 
que encaminhei à Arquidiocese de Goiânia.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
ORADOR:



38102 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 38103 



38104 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 38105 



38106 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 38107 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Peço aos 
Srs. Deputados que se atenham ao tempo de 1 minuto, 
pois não vou conceder mais do que isso. Quem quiser 
falar mais, pode se inscrever no período das Breves 
Comunicações e disporá de 3 minutos. Determinados 
Deputados não se inscrevem para usar o tempo de 1 
minuto porque querem falar 3. Se permitirmos que o 
Deputado fale mais isso ou aquilo, vai dar 3 minutos, e 
vou ter problema para justificar aos Deputados o que 
estou fazendo.

Não é justo que isso ocorra. Peço desculpas aos 
senhores, mas vou ser extremamente rigoroso com o 
tempo. Se quiserem, passo a lista de inscrição para os 
que queiram falar por 3 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Jardim. 

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, nossa posição é pública e reitero agora que 
estamos em Brasília, no esforço concentrado, para 
votar as PECs nºs 300 e 308. Esta posição é minha e 
da bancada do PPS. Num primeiro olhar, já vejo aqui 
o Deputado Moreira Mendes e também nosso queri-
do e vigoroso Deputado do Acre, baluarte da luta pela 
PEC nº 300. 

Sr. Presidente, abordarei hoje o tema da energia. 
O Brasil acaba de bater seu recorde diário de gera-
ção de energia por meio de usinas térmicas. Resulta-
do desta equação todos nós sentimos no bolso, por 
meio do encargo de serviço do sistema embutido na 
conta de luz, e na qualidade de vida, pois se trata de 
uma energia mais poluente. Enquanto o mundo discute 
uma economia de baixo carbono, o uso mais intenso 
de bioenergias, nós estamos sujando nossa matriz e 
pagando caro por isso!

Às vésperas das eleições presidenciais, os can-
didatos sempre são questionados sobre que medidas 
tomarão para garantir a expansão da energia elétrica 
para atender ao aumento da demanda e evitar apa-
gões. Neste ponto, vale lembrar que a atual candidata 
governista à Presidência foi justamente a responsável 
pelo setor energético. 

No caso da ELETROPAULO, a Agência Nacional 
de Energia Elétrica – ANEEL estima que os consumi-
dores vão arcar com mais 219 milhões de reais nos 
próximos 12 meses por conta das termelétricas. 

Hoje, 46% da conta de energia correspondem a 
tributos e encargos setoriais. É importante chamar a 
atenção para o fato de que 90% das térmicas contra-
tadas nos leilões ainda não entraram em operação. 

Por se tratar de um setor estratégico, o planeja-
mento precisa ser feito com antecedência. Por isso, 
quero saudar o Governo do Estado de São Paulo, que 

acaba de lançar o Programa Paulista de Petróleo e 
Gás, que visa fomentar a atividade petrolífera em São 
Paulo, com o envolvimento de 14 secretarias estaduais 
e do setor produtivo. 

O campo de Mexilhão, a primeira grande desco-
berta de gás natural na Bacia de Santos, já entrou em 
operação. Até 2013, o conjunto de reservas do pré-sal 
deverá disponibilizar para o mercado cerca de 7 mi-
lhões de metros cúbicos/dia de gás natural e 219 mil 
barris/dia de óleo.

Falo com propriedade, por ter sido Presidente da 
Comissão Especial responsável pela proposta de capi-
talização da PETROBRAS para garantir mais recursos 
para a exploração da camada do pré-sal, um trabalho 
árduo, que garantiu aos trabalhadores que têm ações 
da PETROBRAS adquiridas com recursos do FGTS 
o direito de utilizarem até 30% do fundo na compra – 
subscrição – de novos papéis durante o processo de 
capitalização da empresa. 

A partir de emenda de minha autoria, também 
conseguimos garantir maior transparência na gestão 
dos recursos do Fundo Social, para evitar que os re-
cursos advindos do pré-sal sejam usados para o cus-
teio da máquina pública, assegurando que sejam em-
penhados para financiar projetos sociais, combater a 
pobreza, desenvolver a saúde pública, a educação, a 
cultura, a ciência e tecnologia e reduzir os efeitos das 
mudanças climáticas.

Além disso, conseguimos aprovar a criação de 
um fundo com recursos da Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico – CIDE para a recuperação de 
danos ambientais decorrentes da poluição por derra-
mamento de óleo no mar e acidentes com oleodutos.

O acionamento das térmicas é o resultado de um 
conjunto de fatores desfavoráveis e da ausência de 
um plano estratégico para a definição da nossa matriz 
energética, capaz de contemplar todas as alternativas 
energéticas disponíveis, priorizar o debate da legislação 
do pré-sal, a regulamentação da Lei do Gás e inten-
sificar a utilização de energias renováveis. Esses são 
os principais desafios do setor energético, que devem 
nortear minha atuação na Câmara dos Deputados, a 
partir do compromisso com a energia limpa, barata e 
abundante, marca brasileira que está manchada pelos 
erros que estão sendo cometidos. 

O SR. MOREIRA MENDES (PPS – RO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente, quero 
também reiterar minha disposição e meu apoio irrestrito 
à PEC nº 300, de 2008. Estaremos atentos hoje à tarde 
para votar o segundo turno dessa PEC tão importante 
para os policiais militares. 

Sr. Presidente, quero registrar ainda o avanço do 
meu candidato ao Governo do Estado de Rondônia, 
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o Governador João Cahulla, que busca a reeleição. 
Neste momento, segundo as últimas pesquisas, ele 
já é segundo colocado, tecnicamente empatado com 
o primeiro. E ainda nem começamos o processo da 
campanha eleitoral. 

Isso  ocorre graças ao trabalho que ele vem de-
senvolvendo à frente do Governo Estado, dando conti-
nuidade ao brilhante trabalho executado por Ivo Cassol, 
que também lidera as pesquisas, com 45% de aprova-
ção em sua candidatura ao Senado.

Portanto, é com satisfação que registro o avanço 
da candidatura de João Cahulla para o Governo de 
Rondônia, Sr. Presidente.

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA) – 
Sr. Presidente, quero registrar o desempenho da Caixa 
Econômica Federal na condução do Programa Minha 
Casa, Minha Vida na Bahia, particularmente na Su-
perintendência da região norte do Estado, localizada 
em Feira de Santana. Cumprimento o Superintendente 
José Raimundo Cordeiro. 

Na região, o programa já está absolutamente 
consolidado. Cerca de 14 mil unidades já estão con-
tratadas, muitas já entregues e boa parte em fase de 
conclusão. Os investimentos são da ordem de 550 mi-
lhões de reais só para a faixa dos trabalhadores que 
recebem de zero a 3 salários mínimos. Se somados a 
outros investimentos, na faixa dos que recebem de 3 
a 10 salários mínimos, teríamos mais cerca de 4 mil 
unidades, investimentos da ordem de 250 milhões de 
reais. 

Portanto, parabéns à Superintendência da Caixa 
Econômica em Feira de Santana pela implementação 
do Programa Minha Casa, Minha Vida. 

O SR. EDMILSON VALENTIM (Bloco/PCdoB – 
RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro 
a grande preocupação de esta Casa não votar as Me-
didas Provisórias nºs 488 e 489, que tratam da reali-
zação dos Jogos Olímpicos de 2016.

A cidade do Rio de Janeiro conquistou o direito 
de realização dos jogos, em 2 de outubro de 2009, há 
quase 1 ano. Essas medidas provisórias, que darão 
continuidade à preparação das Olimpíadas, são funda-
mentais para cumprir com os compromissos do Comitê 
Olímpico Internacional.

Era este o registro que tinha a fazer, Sr. Presi-
dente. 

Durante o discurso do Sr. Edmilson Va-
lentim, o Sr. Marcelo Ortiz, 1º Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Ilderlei Cordeiro, § 2º do art. 
18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Con-
cedo 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, temos novamente uma situação inusi-
tada na Casa do povo. 

Ao que me consta, os policiais civis e militares e 
os bombeiros militares também fazem parte do povo. Ou 
não vamos reconhecer como povo esses que arriscam 
a vida quotidianamente por nossa segurança? Por que 
as galerias estão vazias? Por que eles não estão pre-
sentes, para presenciar o desenvolvimento da sessão 
como gostariam e com o direito que eles têm?

Sr. Presidente, peço a V.Exa. providências, por 
meio da direção da Casa, no sentido de que seja libe-
rado o acesso às galerias a policiais militares, bombei-
ros militares e agentes penitenciários, que lutam pela 
aprovação da PEC nº 308/04.

Lamento que, mais uma vez, haja na pauta me-
didas provisórias antes da PEC nº 300/08, o que vai 
dificultar sobremaneira a votação.

Pedimos uma sessão exclusiva para a votação 
da PEC 300.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Com 

certeza, Deputado Paes de Lira, as galerias da Casa 
são realmente um espaço democrático, para receber 
os visitantes de todos os Estados, em defesa de suas 
categorias profissionais.

O  SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Tem a 
palavra o Sr. Deputado Cleber Verde.

O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB – MA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, 
quero ratificar meu compromisso e apoio à aprovação 
da PEC 300/08, de suma importância para a segurança 
pública nacional. Entendo fundamental que a votemos 
no dia de hoje. 

Aproveito, Sr. Presidente, para registrar notícia 
veiculada nacionalmente pelo jornal O Globo sobre 
projeto que tramita nesta Casa, denominado Nova 
Aposentadoria e que trata da “desaposentação”. 

Atualmente, os aposentados que voltam a tra-
balhar, para terem direito a suspender o benefício de 
complementação do tempo após a jubilação, precisam 
ingressar na Justiça. Mas uma proposta de minha au-
toria, que vai permitir isso, já está sendo discutida na 
Comissão de Seguridade Social e Família. 

Faço um apelo ao Relator, no sentido de que 
coloque imediatamente na pauta esse projeto que vai 
beneficiar milhares de aposentados no Brasil. Esses 
aposentados só voltaram a trabalhar por conta do fator 
previdenciário, que, por ser diferenciado do reajuste do 
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salário mínimo, reduz o valor do salário do aposentado, 
que é obrigado a voltar a trabalhar. 

Nada mais justo, Sr. Presidente, que esse apo-
sentado possa, uma vez que voltou a trabalhar, voltou 
a pagar a Previdência, voltou a pagar o INSS, chegar 
ao balcão do INSS, suspender a sua aposentadoria, 
somando as novas contribuições ao tempo trabalhado, 
permitindo um novo cálculo, um novo benefício. 

Foi o que aconteceu com o cidadão da reporta-
gem, que recebia R$1.600,00 e hoje recebe R$3.800,00. 
É  o que vai ocorrer com a aprovação desse projeto 
de lei de minha autoria, considerando-se que vamos 
fazer justiça aos aposentados deste País.

Faço um apelo à Comissão de Seguridade So-
cial e Família para que vote a matéria em caráter de 
urgência, a fim de que os aposentados não tenham 
de ir à Justiça buscar um direito que é certo, porque 
ele contribuiu, não existe mais o pecúlio. O pecúlio é 
a restituição das contribuições que fazia após a apo-
sentadoria. Portanto, permitir a ele suspender a apo-
sentadoria e acrescentar esse tempo à aposentadoria 
antiga é mais do que justo.

Fazemos um apelo ao Colégio de Líderes, a toda 
a Casa para que possamos apreciar essa matéria o 
quanto antes.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, no dia 7 de setembro, Igreja Católica, CNBB, 
Comissão Pastoral da Terra, CONTAG, FETRAF, MST 
e várias entidades da sociedade civil farão um impor-
tante plebiscito com vistas a definir o limite da proprie-
dade no Brasil.

Pela proposta a ser apresentada, a propriedade 
no Brasil não poderá ultrapassar mil hectares. Enten-
demos que esse debate é importante. Este País não 
terá justiça enquanto imperar o latifúndio; este País 
não se desenvolverá enquanto a propriedade estiver 
concentrada nas mãos de poucos.

Queremos parabenizar as entidades que promo-
vem esse plebiscito. Pedimos ao povo brasileiro que se 
manifeste, a fim de colocarmos um limite na proprieda-
de, no latifúndio, e estabelecer justiça social, garantindo 
terra para quem precisa dela para produzir.

É inconcebível que, enquanto trabalhadores ru-
rais estão debaixo de lonas na beira de estradas em 
busca de um pedaço de terra, exista uma minoria que 
concentra milhões de hectares, impedindo a produ-
ção, o desenvolvimento, a democratização, o acesso 
à terra.

Não  basta que o País seja democrático apenas 
no direito de o cidadão ir e vir, falar, reunir-se. A demo-
cracia tem de ser real. Para ela ser real no campo, é 
preciso que haja a democratização do acesso à terra. 

É uma vergonha que, em pleno século XXI, diante de 
tantos avanços da ciência e da tecnologia, ainda haja 
pessoas morrendo e matando por um pedaço de terra, 
por conta do latifúndio improdutivo.

Viva o plebiscito para limitar a propriedade da 
terra!

O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB – PE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, faço, e não poderia 
ser diferente, um registro da importância de, neste es-
forço concentrado, entregarmos aos policiais militares 
do Brasil a votação da PEC nº 300, de 2008. Este é 
mais um apelo que se soma àqueles que inúmeros 
colegas Deputados têm feito nesse sentido. Registro 
a importância e sobretudo a necessidade de darmos 
esta grande contribuição ao sistema de segurança 
pública, portanto, a todo o País.

Nós que andamos por todo o Estado de Pernam-
buco vimos com muita força a maneira como os poli-
ciais militares se juntaram para que nós pudéssemos 
dar este importante passo. É a nossa reivindicação 
nesta tarde.

Por falar em segurança, registro que, no Municí-
pio de Cupira, o ex-Prefeito José Inácio, eleito diver-
sas vezes, foi vítima de sequestro relâmpago, dada a 
criminalidade que se está instalando naquela região. É 
algo lamentável. Por bem, não sofreu nada mais gra-
ve. Mas esse fato aflige toda a população, não só por 
se tratar de um ex-Prefeito, mas também por ser um 
cidadão de bem, um homem que trabalha, um impor-
tante industrial da região.

Portanto , Sr. Presidente, este é um momento im-
portante para que segurança pública seja repensada 
sob uma forma muito mais firme e consistente. Pode-
mos dar um grande passo hoje avançando na votação 
da PEC nº 300.

O SR. ALBANO FRANCO (PSDB – SE. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
creio que um dos assuntos mais preocupantes que esta-
mos presenciando em várias capitais e inúmeros municí-
pios do País se refere à questão das drogas, que atinge 
principalmente os jovens, levando-os ao vício e, com 
isso, destruindo famílias e causando a insegurança 
da sociedade.

Por essa razão, congratulo-me com o Prefeito 
Fábio Henrique, do Município de Nossa Senhora do 
Socorro, em Sergipe, que lançou um projeto de com-
bate às drogas e desenvolveu uma campanha educa-
tiva sobre o tema.

O Município de Nossa Senhora do Socorro já 
possui 4 centros de atendimento psicossocial, sendo 2 
para atendimento a pessoas com transtornos mentais. 
Ações como essas são dignas de registro e precisam 
ser disseminadas por outros municípios. O combate às 
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drogas não pode mais ficar restrito a discursos, deve 
ser acompanhado de ações permanentes e eficientes, 
tais como as que estão sendo praticadas pela Prefeitura 
de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe.

Esse projeto, de iniciativa do Prefeito Fábio Hen-
rique, estabelece uma parceria efetiva com Governo 
do Estado, Ministério Público, Secretaria de Segurança 
Pública, OAB e outras entidades.

Apoio, com esperança, o esforço desse Prefeito 
que vem se destacando como grande líder municipal 
não só nesse campo, mas também nas obras que tem 
realizado em favor do desenvolvimento do seu muni-
cípio e do bem-estar de sua gente.

O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Re-
gistro a presença nas galerias de jovens estudantes 
do Centro de Ensino Fundamental nº 3, do Paranoá, 
Distrito Federal.

Muito obrigado por visitarem nossa Casa. Esta é 
a Casa de vocês, é a Casa do povo.

O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Tem a 
palavra a Deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do 
nosso grande Acre.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB – 
AC. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o Acre vive um momento de dor, 
de tristeza e de luto pela perda de um companheiro 
que estava na batalha das eleições, com reais chan-
ces de chegar ao Congresso Nacional, o Vereador e 
Presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Jes-
sé Santiago.

Não há um acriano que não expresse tristeza e 
luto neste momento de dor que estamos vivendo, cau-
sado pelo acidente que levou à morte nosso querido 
Jessé, que era uma pessoa cheia de alegria, esperan-
ça e disposição. Todos contávamos com sua chegada 
a esta Casa.

Presto minha solidariedade à família, à Igreja e 
aos congregados do Pastor Jessé Santiago, à Câmara 
Municipal, onde fez dezenas de amigos, e à população 
do Acre, que sofre com a perda de um grande políti-
co, um grande Parlamentar, uma grande liderança do 
nosso Estado.

Presto minha solidariedade à família do amigo e 
companheiro Jessé. Que Deus o receba.

O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Depu-
tada Perpétua Almeida, o Acre vive um dia triste. De 
manhã, manifestei minha solidariedade à família e ao 
Pastor Davi, irmão de Jessé e grande amigo meu. O 
Pastor Jessé era um grande parceiro e irmão. Estava 
fazendo um grande trabalho na Câmara Municipal e 
tinha chance de ser eleito Deputado Federal.

No mesmo trágico acidente, morreram também 
Keline Melo, amiga da minha grande amiga Rosa, e 

uma criança de 5 anos. Agosto é um mês que me traz 
momentos tristes: em 30 de agosto de 2002, perdi meu 
pai; neste dia 17 de agosto, perdemos o grande amigo 
Jessé. Rogamos a Deus que abençoe a família dele 
e as famílias que também perderam entes queridos 
nesse acidente.

O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Concedo 
a palavra pela ordem ao Sr. Deputado Chico Lopes.

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero reafirmar meu compromisso e 
minha alegria com o primeiro programa em que apare-
ce nossa candidata Dilma Rousseff para Presidente da 
República, a primeira mulher, em 510 anos, a disputar 
o cargo com possibilidade de dirigir este País. Regis-
tramos nosso entusiasmo na campanha para ganhar 
no primeiro turno.

Sr. Presidente, registro um momento histórico 
para os jornalistas do Ceará e do Brasil. Trata-se das 
eleições realizadas entre 27 e 29 de julho para as no-
vas direções do Sindicato dos Jornalistas Profissionais 
do Estado do Ceará – SINDJORCE e da Federação 
dos Jornalistas – FENAJ, ambas eleitas para o perí-
odo 2010/2013. 

Num pleito marcado por uma campanha que mo-
bilizou a imprensa do meu Estado, a Chapa 1 – sindi-
cato de lutas, conquistas e esperança foi a vitoriosa na 
eleição do SINDJORCE, com 204 votos, que equivalem 
a 54,5% dos votos válidos.

O  novo Presidente do Sindicato é o jornalista 
Claylson Martins, repórter da Rádio Verdes Mares e 
cuja vida profissional inclui passagens pela assessoria 
de imprensa da Câmara Municipal de Fortaleza e pela 
Assembleia Legislativa.

Na eleição nacional, também estamos sintoni-
zados com a Chapa 1 – Virar o Jogo!, vitoriosa para o 
comando da FENAJ. Com 2.944 votos, ou seja, 68,3% 
dos votos válidos, a Federação será comandada por 
Celso Schröder, ex-Presidente do Sindicato dos Jor-
nalistas do Rio Grande do Sul, Estado de valorosos 
companheiros de luta política.

Também para nossa alegria, a nova direção da 
FENAJ conta com 3 cearenses: Déborah Lima, tesou-
reira; Ângela Marinho, no Departamento de Cultura e 
Eventos, e o já citado Claylson Martins, no Departa-
mento de Relações Internacionais.

Quero aproveitar a ocasião, Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas e Srs. Deputados, para manifestar meu com-
promisso com a retomada do diploma para o exercício 
da profissão de jornalista, que exige mobilização do 
Congresso Nacional para a aprovação das propostas 
de emenda à Constituição que objetivam reverter a 
decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal em 
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2009. Essa é a nossa luta e a de todos os que dese-
jam a verdadeira democracia para o Brasil, que passa 
decisivamente pela maior democratização dos meios 
de comunicação.

Informo, para registro, a composição da nova Di-
retoria do SINDJORCE:

Diretoria Executiva 
Presidente: Claylson Martins 
Secretário Geral: Samira de Castro 
Diretor de Administração e Finanças: Déborah 

Lima 
Diretor de Comunicação e Cultura: Marina Va-

lente 
Diretor de Ação Sindical: Mirton Peixoto 
Suplentes: Aloisio Coutinho, Evilázio Bezerra e 

Lúcia Estrela 
Conselho Fiscal 
Rogério Gomes, Francisco Ferreira da Silva (Gat-

to) e Waldyh Ramos 
Suplente: Felipe Abud 
Delegados da FENAJ 
Salomão de Castro e Fátima Medina 
Suplente: Claudia Vidal 
Comissão de Ética 
Izabel Pinheiro, Ângela Marinho, Paulo Ernesto 

Serpa, Messias Pontes e Carmina Dias.
Suplentes: Telma Costa, Maurício Lima, Eliézer 

Rodrigues, Angélica Martins e Silvia Marta.
É o que tenho a dizer. Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Conce-

do a palavra ao Deputado Chico Alencar.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, quero primeiro registrar 
o orgulho que temos, nós do PSOL, de apresentar à 
população brasileira uma candidatura à Presidência da 
República com a trajetória inigualável de Plínio de Arru-
da Sampaio, defensor dos direitos do povo trabalhador, 
sempre coerente, sempre comprometido com isso.

Sr. Presidente, estive na assembleia dos servi-
dores públicos do Ministério do Trabalho, que estão 
há mais de 3 meses parados. Eles ainda não têm pre-
visão de retorno às atividades, já que o Governo, até 
o momento, não instalou um processo de negociação 
efetivo que resolva o conflito. Apelemos para que isso 
aconteça.

Os servidores do MTE lutam pela implantação 
do plano de carreira, contra a destruição do órgão e 
pela continuidade da prestação de serviços públicos, 
gratuitos e de qualidade.

No último dia 13 de agosto, no Rio de Janeiro, 
servidores do Ministério do Trabalho, em greve desde 
abril, lançaram a campanha O MTE Agoniza, por meio 
da qual denunciam as inaceitáveis condições de tra-

balho no órgão público que deveria fiscalizá-las. São 
estes os principais pontos da Campanha, a partir da 
indagação você sabia que:

1. Cerca de 72 milhões de brasileiros necessitam 
dos serviços do Ministério do Trabalho e Emprego e 
existem no órgão somente 5.420 servidores adminis-
trativos?

2. Quase 50% dos servidores administrativos 
recém-concursados deixaram o MTE porque recebiam 
o pior salário da Administração Direta Federal e que 
essa rotatividade só beneficia o mau patrão? 

3. O Governo Federal não investe na moderniza-
ção do atendimento, e várias agências do MTE trans-
mitem dados do seguro-desemprego através de lan 
houses, pois não possuem acesso à Internet? 

4. Há indícios de que 2 bilhões de reais que de-
veriam beneficiar você com o seguro-desemprego 
são desviados anualmente devido às fraudes e que 
parte desse dinheiro poderia ser aplicado no resgate 
do MTE? 

5. Por este motivo muitos trabalhadores não re-
cebem o seguro-desemprego, FGTS, abono salarial 
do PIS-PASEP e Auxílios Previdenciários? 

6. O Ministério que atua na defesa dos traba-
lhadores e coíbe a exploração destes pelos maus 
patrões registra casos de assédio moral contra seus 
servidores? 

7. Estagiários do MTE são explorados em vez de 
receberem aprendizado profissional adequado? 

8. Unidades do MTE espalhadas pelo nosso País 
funcionam em condições precárias e sem higiene, equi-
pamentos de Informática, material de consumo e que 
servidores, muitas vezes, pagam por estes gastos? 

9. A greve no MTE perdura porque o Ministério 
do Planejamento descumpriu o acordo celebrado em 
2008 e nunca apresentou proposta alguma para a 
categoria?

Destacamos também, Sr. Presidente, a resistência 
dos petroleiros, que, a despeito da chuva e do frio, se 
revezam em frente ao edifício-sede da PETROBRAS 
no Rio, na Corrente da Justiça, em defesa de condi-
ções decentes de trabalho e salário. Os acorrentados 
exigem a volta do monopólio na exploração de petró-
leo e fazem a defesa da PETROBRAS 100% pública e 
estatal, editando a campanha O Petróleo tem que ser 
nosso!. E declaram que “os trabalhadores não aceitam 
mais ver o lucro sobre o seu trabalho encher os bolsos 
dos acionistas de Nova York”. Estive lá, solidário com 
esse movimento pela soberania nacional e dignidade 
dos petroleiros.

Sr. Presidente, dirijo-me, desta tribuna, ao Pre-
sidente Lula para que ele determine aos seus Minis-
tros a retomada das negociações com os servidores 
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públicos em greve. E que assegure o atendimento das 
reivindicações que apontam melhorias nas condições 
de trabalho, com consequências diretas na qualidade 
do atendimento dos órgãos públicos à população bra-
sileira e na produção das nossas riquezas.

Agradeço a atenção.
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Con-

cedo a palavra pela ordem à Sra. Deputada Dalva 
Figueiredo.

A SRA. DALVA FIGUEIREDO (PT – AP. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, estou com uma carta que enderecei 
ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pedindo a in-
tervenção dele para evitar problemas no fornecimento 
de energia no meu Estado.

Antes, porém, quero dizer que, desde os primei-
ros meses depois da eleição de 2006, fizemos muitas 
gestões junto ao Ministério de Minas e Energia, à ELE-
TRONORTE e à ELETROBRÁS, em companhia dos 
demais membros da nossa bancada, do Governador 
Waldez e do Governador atual, Pedro Paulo, pedindo 
que os problemas que a companhia de eletricidade 
enfrenta não sejam motivo para que o Amapá enfren-
te problemas de fornecimento de energia elétrica. A  
companhia está inadimplente, não pode fazer aquisi-
ção de energia elétrica no mercado e, portanto, não 
tem condições de assumir essa ação. 

Nos últimos dias, o Conselho de Energia deter-
minou que a CEA fizesse essa aquisição. Estamos 
pedindo a intervenção do Presidente Lula, para que a 
ELETROBRÁS determine à ELETRONORTE que faça 
a aquisição de 24 a 42 megawatts de energia, para 
que passemos esses últimos meses sem problema de 
fornecimento de energia elétrica. 

Vivemos um momento eleitoral, um período po-
lítico, e, se não tomarmos essas decisões no período 
adequado, não será agora, com 9 meses de Governo, 
que a companhia e o Governo do Estado farão aqui-
sição de energia para que o povo do Amapá não seja 
penalizado. 

Nesse sentido, apelo para o Presidente da Re-
pública no sentido de que faça gestões junto à ELE-
TRONORTE e para a ELETROBRÁS no sentido de que 
determine que façamos aquisição de energia elétrica 
no mercado.

Dito isso, Sr. Presidente, quero falar do nosso 
empenho, da nossa preocupação não eleitoreira com 
o desenvolvimento do Estado. Quero falar também dos 
investimentos que o nosso Governo tem feito no pro-
grama Luz para Todos, na construção da Hidrelétrica 
de Santo Antônio, no Laranjal do Jari, e da licitação de 
mais uma turbina da Usina do Paredão, para aumentar 
o potencial de energia elétrica do nosso Estado.

Tenho certeza da atenção do Presidente para 
com o Estado do Amapá e da preocupação com a 
nossa população.

O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Con-
cedo a palavra pela ordem à Sra. Deputada Vanessa 
Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, companheiras e 
companheiros, os jornais dos últimos dias, particular-
mente os de hoje, trazem notícias extremamente im-
portantes para todo o País, como a que mostra que a 
PETROBRAS teve um dos maiores lucros obtidos nos 
últimos tempos e a de que também o Banco do Brasil 
tem registrado importante expansão, tendo inclusive 
como meta abrir 2 mil novas agências até o ano de 
2013. Tais agências serão instaladas em pontos onde 
a população tem dificuldade de acesso à rede bancá-
ria para receber seus benefícios, por exemplo. Enfim, 
são notícias extremamente importantes. 

Entre todas elas, Sr. Presidente, destaco notícia 
publicada recentemente no jornal O Estado de S. Paulo 
que trata do avanço das atividades da PETROBRAS 
no Brasil, principalmente na Amazônia.

Chamo  a atenção de V.Exa., Sr. Presidente, e da 
Deputada Perpétua Almeida, que são do Acre, nosso 
Estado vizinho, para uma notícia alvissareira. Segundo 
estudos e prospecções, é possível existir não apenas 
na Amazônia, mas também no Estado do Amazonas a 
maior reserva de petróleo em terra firme do Brasil.

Nós, que já produzimos em média 55 mil barris 
petróleo por dia e gás natural no Estado do Amazonas, 
estamos hoje diante da possibilidade de existência de 
uma reserva de petróleo, localizada no Rio Solimões 
e no Rio Amazonas, que deverá ser a maior, repito, 
em terra firme. 

Trata-se de algo extremamente importante para 
o Estado e para a região amazônica, uma vez que a 
PETROBRAS tem demonstrado ao Brasil e ao mundo 
que é possível desenvolver esta atividade na Ama-
zônia preservando as florestas. O maior exemplo de 
preservação e de cuidado com o meio ambiente é a 
bacia petrolífera de Urucu, de onde se extrai o petró-
leo, a qual fica no interior do Município de Coari, no 
meio da floresta. 

Essas atividades, que deverão ser exploradas 
não apenas pela PETROBRAS, mas também por um 
consórcio privado que arrematou, na ANP, um campo 
no Estado do Amazonas deverão acontecer no Muni-
cípio de Juruá e ao sul do Município de Tefé. Além  de 
Coari, os Municípios de Juruá, Tefé e Carauari poderão 
ter grande perspectiva de desenvolvimento.
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Diante de uma notícia tão importante, tudo fare-
mos para que seja instalado no Estado do Amazonas 
um polo gás-químico, que possa transformar essa rique-
za natural em produtos com valor agregado maior.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Com a 

palavra, pela ordem, o Deputado Flávio Bezerra.
O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PRB – CE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, estamos aqui hoje esperando a votação 
da PEC nº 300, de 2008. A segurança do Estado do Ceará 
depende, principalmente, da melhoria do salário dos nossos 
servidores, assim como a da Paraíba, a do Rio Grande do 
Norte, a de Pernambuco e a de todo o Brasil.

Mas, Sr. Presidente, o que me traz novamente 
a esta tribuna é o problema das águas poluídas que 
saem dos nossos esgotos, das nossas torneiras, das 
nossas pias. Vejam bem: estão incriminando as fazen-
das de criação de camarão, de peixes ornamentais e 
comestíveis, como a tilápia, por exemplo, como agen-
tes poluidores das fontes naturais. Isso não é verdade. 
Em uma fazenda de carcinicultura, a água, antes de 
ser descartada e lançada na natureza, passa por uma 
bacia de decantação. Todos os resíduos ficam naquela 
bacia. Quando essa água é devolvida à natureza, está 
em melhor estado de composição de nutrientes do que 
quando foi captada no braço do rio, na natureza.

Os  carcinicultores do Ceará estão prontos para 
serem submetidos a um teste e mostrarem a quali-
dade da água que entra, como também da água de 
descarte da fazenda.

Também peço a antecipação das licenças para 
que os carcinicultores do Ceará e os criadores de tilápia 
possam produzir mais e livremente. O que queremos, 
assim como todos os aquariofilistas do Brasil, é que 
ditem as normas, digam o que tem de ser feito para que 
se cumpra e que sejam dadas novas licenças.

Sr. Presidente, estive visitando o setor e vi que um 
aquariofilista, em uma loja de pet shop, se vender um pe-
daço de pau, é multado; se vender uma pedra, é multado. 
Essas pedrinhas e esses pedaços de pau de mangue velho 
vêm do exterior. Quando importamos, estamos gerando 
emprego no exterior. Ora, temos de gerar emprego no Bra-
sil, temos de gerar emprego no Ceará, temos de fazer com 
que o nosso povo tenha acesso a uma vida melhor.

Então, vamos desentravar o setor aquícola do 
Brasil. Vamos produzir mais camarão, mais tilápia e 
também exportar os nossos peixes ornamentais, que 
são belos e disputam o primeiro lugar no mercado in-
ternacional.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Com a 

palavra pela ordem o Deputado Colbert Martins.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, senhores que acompanham os 
trabalhos desta sessão pela TV Câmara, precisamos 
mudar a lei que propicia que se tenha horário gratuito na 
televisão e no rádio, porque já não é mais gratuito.

Apresento aqui os dados de hoje do jornal O Es-
tado de S. Paulo: essas empresas deixarão de arreca-
dar, por suas pessoas jurídicas, 851 milhões de reais 
– quase 1 bilhão de reais. São 851 milhões de reais! 
Quase 1 bilhão! Sr. Presidente, não há mais horário 
eleitoral gratuito. Não existe. Está saindo do bolso do 
povo, de todos. Essa história de horário gratuito não 
existe, é mentira, porque todas as empresas estão 
descontando no Imposto de Renda.

Veja V.Exa. que, em 2006, foram 228 milhões de 
reais. No ano passado, quando não havia propaganda 
eleitoral, só os horários dos partidos, as empresas de 
rádio e TV no Brasil descontaram, abateram do seu 
Imposto de Renda 669 milhões de reais. Não existe 
horário eleitoral gratuito para ninguém. Não estão fa-
zendo favor a ninguém.

Essa história começou com o Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso, em 2002. De lá para cá, 
mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais – 3 bilhões 
e 200 milhões de reais! – já deixaram de entrar nos 
cofres da Nação brasileira porque o desconto foi feito 
por essas empresas.

E como é feito isso? Um mês antes do início do 
horário da propaganda eleitoral, tem-se uma ideia de 
por quanto as emissoras de rádio e TV venderiam as 
suas propagandas nesse horário, e assim é permitido 
descontar 80% desse valor no Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica.

No  ano passado, ampliamos ainda mais esse 
desconto. Na minirreforma eleitoral, estendemos o be-
nefício para microempresas e empresas de pequeno 
porte optantes pelo Simples Nacional. Essas empre-
sas poderão reduzir do cálculo do lucro presumido o 
valor que deixam de arrecadar com a veiculação da 
propaganda partidária.

Isso quer dizer, Sr. Presidente, que todas as em-
presas de rádio e televisão, inclusive as optantes pelo 
Simples Nacional e as empresas de pequeno porte, 
estão sendo regiamente remuneradas. Não há horá-
rio eleitoral gratuito nenhum. Repito: 851 milhões de 
reais, este ano, deixarão de sair do Imposto de Renda 
e irão diretamente reduzir os impostos das empresas 
de rádio e televisão no Brasil.

Portanto, senhores eleitores, saibam que não há 
horário eleitoral gratuito nenhum. Estamos pagando, e 
muito bem, por isso.
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O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Júlio Delgado.

O SR. JÚLIO DELGADO (Bloco/PSB – MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar 
que apresentamos uma emenda à Medida Provisória 
nº 496 para restaurar o que já devia ter sido mantido 
há muito tempo: a lotação dos aposentados da antiga 
Rede Ferroviária Federal no Ministério dos Transpor-
tes. Eles hoje estão lotados no Ministério do Planeja-
mento, mas não faz sentido ficarem em órgão diferente 
daquele a que sempre foram vinculados. Houve uma 
distorção quando foi votada a extinção da antiga Rede 
Ferroviária Federal.

Nós, por meio da Medida Provisória nº 496, so-
licitamos ao Relator – que esta Casa possa apreciar 
– o regresso desses aposentados e pensionistas da 
extinta Rede Ferroviária Federal ao órgão de origem, 
o Ministério dos Transportes, de onde nunca deveriam 
ter saído.

Portanto, quero fazer esse registro, em nome 
da nossa luta pelos aposentados, e, dada a comple-
mentação desse trabalho, pedir o regresso desses 
funcionários, aposentados da extinta Rede, ao órgão 
a que sempre foram vinculados na área de transporte 
deste País.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Concedo 

a palavra pela ordem ao Deputado Jair Bolsonaro.
O SR. JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – 

AGUARDA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
QUANTO À EVENTUAL EXISTÊNCIA DE EX-
PRESSÕES ANTIRREGIMENTAIS.

O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Tem a 
palavra o Deputado Dr. Nechar.

O SR. DR. NECHAR (PP – SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, quero comunicar que estou 
satisfeito, porque a lei que cria o Plano Nacional dos 
Resíduos Sólidos foi sancionada pelo Presidente Lula 
na segunda-feira passada. 

Isso nos dá muito orgulho, porque, com a sanção 
dessa lei, daremos destinação ambientalmente correta 
a todos os resíduos perigosos que temos em nosso 
País, tornando-o um país mais limpo, sem lixões. Evi-
dentemente, haverá um prazo para que todas as em-
presas que produzem resíduos perigosos sejam sub-
metidas ao Plano Nacional dos Resíduos Sólidos.

Quero também dizer que estamos sensibilizados, 
porque estamos aqui hoje para votar a PEC nº 300, 
de 2008. Toda a minha região no Estado de São Pau-
lo – Marília, Garça, Pompeia – necessita que votemos 
a PEC nº 300. Estamos aqui à disposição para votar 

essa PEC, mas, infelizmente, notamos a ausência de 
muitos Deputados.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DOMINGOS DUTRA – Sr. Presidente, peço 

a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Questão 

de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
peço a V.Exa., nos termos regimentais, que mande 
retirar das notas taquigráficas as expressões inade-
quadas, impróprias, do Deputado Jair Bolsonaro, que 
já se qualificou como boca suja neste plenário. Todas 
as vezes em que ele assume esta tribuna é para vo-
mitar, indevidamente, palavras inadequadas, tentando 
vincular isso ao Partido dos Trabalhadores.

Portanto, S.Exa. citou expressões inadequadas, 
impróprias, deselegantes, grosseiras. Peço a V.Exa. que 
mande retirar das notas taquigráficas essas expressões, 
em nome do Parlamento e no da democracia.

O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Tem a 
palavra, pela ordem, o Deputado Paulo Pimenta.

O SR. PAULO PIMENTA (PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da mesma 
forma, solicito a V.Exa. que mande retirar das notas 
taquigráficas as expressões impróprias proferidas pelo 
Deputado Jair Bolsonaro, pois se tratam de palavras 
absolutamente incompatíveis com este Plenário. 

Espanta-me, Sr. Presidente, uma pessoa que já 
fez parte do Exército brasileiro atacar de maneira co-
varde uma mulher que não está presente.

O mínimo, num debate político leal e justo, é que 
as pessoas façam acusações pessoais quando a outra 
pessoa está presente. Falar sem a outra pessoa estar 
presente é covardia. É um ato covarde. 

O SR. JAIR BOLSONARO – É só se apresentar 
em minha frente que eu falo. 

O SR. PAULO PIMENTA – Solicito a V.Exa, Sr. 
Presidente, que determine, imediatamente, a retirada 
de todas as expressões utilizadas por esse Deputado 
contra a Ministra Dilma e contra o Partido dos Traba-
lhadores.

O SR. PAES DE LIRA – Para contraditar, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, obvia-
mente, foi levantada aqui uma questão de ordem. Mas 
o Deputado Jair Bolsonaro é um Parlamentar nesta 
Casa de leis. S.Exa. é responsável por todos os seus 
atos e todas as suas palavras. A TV Câmara acaba 
de mostrar as imagens de S.Exa. expondo, de modo 
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candente, o que lhe é peculiar, uma posição política. 
O que vamos fazer agora? Voltar no tempo e impedir 
que as imagens já veiculadas cheguem à população 
brasileira? Vamos suprimir dos Anais da Câmara um 
debate acalorado, candente, que pode até ser apon-
tado como contendo expressões impróprias, mas que 
reflete a verdade do Parlamento numa determinada 
tarde em que se busca formar quorum para a votação 
de medidas extremamente importantes? Não pode-
mos remover a história. O que aconteceu aqui, acon-
teceu. O Deputado Jair Bolsonaro, que tem imunidade 
no tocante a seus atos e palavras, usou da tribuna e 
é responsável pelos seus atos. Então, não há o que 
retirar, sejam os termos impróprios ou não. Há, sim, 
que se manter a fidelidade, nos escritos, daquilo que 
se passou na sessão da Câmara.

Obrigado por sua atenção.
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Tem a 

palavra pela ordem o Deputado Paulo Pimenta.
O SR. PAULO PIMENTA (PT – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Regimento 
prevê que não podem ser utilizadas palavras ofensivas 
contra autoridades no debate político. 

O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – A Mesa 
fará todo o levantamento das palavras de todos os 
Parlamentares que se pronunciaram neste momento 
a favor e contra o posicionamento do Deputado Jair 
Bolsonaro e decidirá se retirará ou não do discurso 
alguma expressão.

O SR. JAIR BOLSONARO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O  SR. JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fui citado, so-
fri uma agressão pessoal por parte de um Deputado. 
Um Deputado mão suja, com dinheiro de corrupção, 
acusou-me de boca suja. 

Sr. Presidente, V.Exa. também tem de levar em 
consideração essas questões. Desqualifiquem o que 
falo, mas não a minha pessoa. 

O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – A Mesa 
fará o levantamento das notas taquigráficas, Deputa-
do Jair Bolsonaro, e tomará as providências neces-
sárias. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Con-

cedo a palavra pela ordem ao Deputado Edinho Bez, 
por 3 minutos. 

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meus 
colegas Parlamentares, embora seja um ano atípico, 
com a realização da Copa do Mundo na África do Sul e 

agora das eleições gerais de 2010, podemos fazer um 
balanço positivo das votações do primeiro semestre na 
Câmara dos Deputados, destacando, nesta oportuni-
dade, as matérias relativas à Previdência Social.

O aumento do índice de reajuste dos aposen-
tados da Previdência Social de 6,14% para 7,72% foi 
uma das maiores mudanças feitas pela Câmara na 
Medida Provisória nº 475/09, aprovada em maio úl-
timo. O reajuste vale para as aposentadorias acima 
de 1 salário mínimo e já é se transformou na Lei nº 
12.254, de 2010. 

Nas negociações feitas na Casa, o Governo de-
fendeu, em um primeiro momento, o índice de 6,14%. 
Mas, depois , com a nossa pressão, o Governo sugeriu 
o índice de 7%. Nós, Deputados, inclusive os da base 
do Governo, por maioria, não abrimos mão e votamos 
os 7,72%, que correspondem à inflação acumulada 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, 
que mede a variação de preços da cesta de consumo 
das famílias de baixa renda, com salário de 1 a 6 mí-
nimos, entre os dias 1º e 30 do mês de referência. A 
pesquisa abrange 9 regiões metropolitanas do Brasil: 
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, 
Recife, Fortaleza, Belém, Porto Alegre e Curitiba, além 
de Goiânia e Brasília. 

O índice é calculado pelo IBGE desde 1979, e é 
muito utilizado como parâmetro para reajustar salários 
em negociações trabalhistas. Mais de 80% da variação 
do Produto Interno Bruto, o nosso PIB, indicador que 
mede a produção total de bens e serviços finais de um 
país, levando em conta 3 grupos principais: agropecu-
ária, abrangendo agricultura extrativa vegetal e pecuá-
ria; indústria, que engloba a área extrativa mineral, de 
transformação, serviços industriais de utilidade pública 
e construção civil; e serviços, que incluem comércio, 
transporte, comunicação, serviços da administração 
pública, entre outros. 

O fator previdenciário atinge apenas os aposenta-
dos do regime do Instituto Nacional do Seguro Social, 
ao qual são vinculados trabalhadores do setor privado 
e servidores públicos regidos pela Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT. Atualmente , a aposentadoria 
por tempo de contribuição pode ser requerida após 
35 anos de contribuição para homens, ou 30 para 
mulheres. 

O valor da aposentadoria resulta do cálculo das 
médias dos maiores salários de contribuição a partir de 
julho de 1994 – entram no cálculo apenas os 8 maiores 
em cada 10 salários de contribuição. 

O valor da média obtida por essa conta deve ser 
multiplicado, então, pelo fator previdenciário, calcula-
do com base na alíquota de contribuição, na idade do 
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trabalhador, no tempo de contribuição e na expecta-
tiva de vida. 

A expressão salário de contribuição não é um 
equivalente perfeito de salário, porque os segurados com 
um salário maior do que o teto da Previdência terão um 
salário de contribuição limitado a esse último valor. 

A eliminação do fator previdenciário a partir de 
1º de janeiro de 2011 foi outro ponto incluído pelos 
Deputados, mas foi vetado pelo Presidente da Repú-
blica. Esse fator é uma fórmula que reduz, na maioria 
das vezes, os valores dos benefícios da Previdência 
em relação ao salário de contribuição.

Para as pessoas com deficiência, o Plenário 
da Câmara aprovou o Projeto de Lei Complementar 
nº 277/05, que permite a aposentadoria com menos 
tempo de contribuição à Previdência Social. A matéria 
está sendo analisada pelo Senado.

No caso de deficiência moderada, os homens pode-
rão se aposentar com 27 anos de contribuição e as mulhe-
res com 22 anos. São 3 anos a menos que a regra atual. 
Se a deficiência for grave, a pessoa poderá se aposentar 
com 25 anos de contribuição (homem) e 20 anos (mulher). 
A redução é de 5 anos sobre a norma vigente.

De acordo com o texto aprovado, os segurados 
terão de comprovar que possuíam a deficiência durante 
todo o período de contribuição.

A aposentadoria por idade também poderá ser 
requisitada aos 60 anos, no caso do homem, e aos 55 
anos, para a mulher. O benefício reduz em 5 anos o 
tempo exigido atualmente.

O grau de deficiência será atestado por perícia 
médica do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 
a cada 5 anos. No caso de agravamento da doença, o 
segurado poderá pedir uma perícia antecipada. Isso 
possibilitaria a mudança de enquadramento de defici-
ência moderada para grave, por exemplo.

De toda a sorte, na nossa avaliação, houve avan-
ços importantes em 2010 em todos os setores da eco-
nomia e da sociedade. Talvez não seja o que todos nós 
gostaríamos que houvesse, mas sem dúvidas, hoje, 
a população brasileira está sendo reconhecida pelo 
Governo Federal, que sinaliza novos investimentos em 
infraestrutura, seja através do Programa de Acelera-
ção do Crescimento – PAC, seja através de emendas 
parlamentares, que, do meu ponto de vista, leva os 
recursos exatamente aonde eles são mais necessá-
rios, obviamente incluídos no Orçamento da União, 
aprovado por nós, Congressistas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Gostaria 
que fosse dada ampla divulgação ao meu discurso. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Concedo 

a palavra ao Sr. Deputado Marcondes Gadelha.

O SR. MARCONDES GADELHA (PSC – PB. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres Sras. 
e Srs. Deputados, se o Brasil necessita de referências 
ou modelos no ensino médio, a Escola SESC, do Rio 
de Janeiro é a melhor opção, entre outras razões, por 
já ser uma realidade concreta e não apenas matéria 
de sonhos.

Trata-se de uma escola-residência com ativida-
des em tempo integral e ensino de qualidade, onde se 
estimula a autonomia, a atitude crítica, a convivência 
com a diversidade e, obviamente, a inclusão social, já 
que o recrutamento dos alunos é feito entre famílias 
de 1 a 5 salários mínimos, em todos os Estados da 
Federação.

Lá  tudo é superlativo, em consonância, aliás, 
com os seus elevados propósitos. A escola ocupa um 
terreno de 131 metros quadrados, com 59 mil metros 
quadrados de área construída, onde se incluem, além 
das salas de aula e dos laboratórios, uma vila dos pro-
fessores, com apartamentos de 3 quartos, alojamento 
para estudantes, com 3 alunos por unidade, teatro com 
600 lugares, biblioteca com 40 mil volumes, praças e 
ginásio de esportes, centros de convivência, entre ou-
tras dependências.

A grade curricular vai muito além da especifica-
da pelo MEC. E o período diário de atividades letivas 
e complementares ultrapassa 10 horas, com ênfase 
em línguas estrangeiras, Português e Informática. A 
propósito, cada aluno recebe junto com o seu mate-
rial escolar um notebook para a otimização dos seus 
trabalhos. 

A remuneração média dos professores é da or-
dem de 9 mil reais por mês. E cada um se obriga, en-
tre outras responsabilidades, ao tutoramento de um 
determinado grupo de alunos.

Antes que me perguntem, eu já respondo: sim, 
essa escola é pública, porque foi criada e é mantida 
com dinheiro público, o que demonstra o zelo e a exa-
ção com que o SESC administra os recursos que lhes 
são confiados pela União.

Mas  essa ilha de excelência implantada em boa 
hora pelo SESC, no Rio de Janeiro, suscita outras in-
dagações. Até que ponto é possível reproduzir essa 
experiência no resto do País? Até que ponto outras 
instâncias públicas seriam capazes de replicar uma 
proposta educacional tão completa e sofisticada no 
ensino médio? 

Tudo depende da prioridade que se confira à 
questão educacional neste País, ou, por outra, da con-
vicção que se tenha sobre o papel do conhecimento 
no processo de desenvolvimento econômico e social 
em uma sociedade da informação cada vez mais glo-
balizada. 



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 38117 

Nos Estados Unidos, Sr. Presidente, esse tipo 
de escola-residência é bastante disseminado e está, 
por assim dizer, consagrado. Cabe, então, a pergun-
ta: comparados, por exemplo, com o que se vai gastar 
com campos de futebol para a Copa de 2014, inves-
timentos em educação dita de Primeiro Mundo ainda 
seriam considerados insuportáveis? 

Além do mais, não está escrito em nenhum lugar que 
o padrão SESC tenha de ser copiado ao pé da letra. Pode-
se pensar em instalações mais modestas, mantendo-se, 
porém, o conceito de escola-residência e  essa interação 
exemplar entre as comunidades discente e docente, a 
meu ver, a chave do sucesso neste modelo.

Desde o começo, dissemos que a Escola SESC 
pode ser uma referência, um parâmetro, um elemen-
to para reflexão ou uma forma de aferir a eficácia das 
alternativas, dentro da lógica de que dinheiro bem 
aplicado é aquele que dá bom resultado.

Tive a oportunidade de visitá-la em finais de julho 
e recomendo, vivamente, essa experiência a todos os 
colegas preocupados com a educação e a promoção 
social neste País. Lá, encontrarão um pessoal extrema-
mente motivado, a começar pela Diretora Cláudia Fadel, 
consciente de que aquele conjunto é bem mais do que 
uma instituição de ensino. É uma proposta desafiadora 
e instigante que não pode deixar de ser considerada. 
Tenho certeza de que sairão tão impressionados e 
compensados espiritualmente quanto eu.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Concedo 

a palavra pela ordem ao Deputado Pedro Wilson.
O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, peço a transcrição de um artigo de 
Oded Grajew, intitulado Livrar a Política do Dinheiro, 
que clama por reforma política já! A  Comissão de Le-
gislação Participativa e a sociedade civil estão apre-
sentando projeto de reforma política para valer. Assim, 
quero me irmanar nessa luta.

Sr. Presidente, as pesquisas revelam humores 
daqueles que estão no Congresso Nacional, graças 
à Dilma Rousseff e a muitos outros que lutaram pela 
democracia. Muitos dos que estão aqui, na ditadura 
não seriam nada se não fossem homens e mulheres 
como Dilma Rousseff, que foi à luta, não fugiu. Ela lu-
tou pela democracia, liberdade e cidadania.

Solidarizo-me com todos aqueles que na história 
lutaram por um Congresso aberto, para que não hou-
vesse Senadores biônicos e fechamento do Congresso 
para fazer a reforma do Judiciário.

Dilma Rousseff é mineira de nascimento, sua 
família é de Uberaba e Uberlândia. Trata-se de um 
mulher de luta, gaúcha por opção. Foi Secretária de 
Energia do Rio Grande do Sul, Ministra de Minas e 
Energia, Ministra-Chefe da Casa Civil, auxiliar do Pre-
sidente Lula, com quem trabalhou com competência 
e dedicação.

Quando as pesquisas começam a mostrar, os 
jornalões não podem mais esquecer. Há um jornal que 
esqueceu 3 vezes a pesquisa dando empate. Agora, 
foram obrigados a dizer que a Dilma Rousseff tem 11% 
e pode ganhar no primeiro turno.

A luta política sabemos fazer e a fazemos na 
planície. Mas o respeito, a diferença, a oposição tem 
o limite da democracia. É  nesse sentido que, repito, o 
trabalho do Presidente Lula leva o Brasil a se desen-
volver cada vez mais e melhor.

A eleição no dia 3 de outubro vai provar o rumo 
que o povo brasileiro quiser. Aceitaremos o resultado 
de forma democrática. O povo brasileiro queria Lula 
com mais um mandato, diferentemente do Presidente 
anterior, que usou do mandato para mudar a lei e es-
tabelecer a reeleição. Ninguém fala nisto. A memória 
política deste País é muito curta.

Por isso saúdo e peço passagem à Dilma e a Mi-
chel Temer, grande Presidente desta Casa, que está 
na campanha, aberta à escolha. Aqueles que estavam 
dormindo no ano passado, que achavam que o outro 
candidato seria Presidente, dormiram no ponto. Não 
trabalharam e não fizeram nada para o povo. Lula fez 
e está apoiando Dilma Rousseff para Presidenta.

Portanto, saúdo todos os Parlamentares. Tenho 
um respeito imenso à Situação. Não podemos ser 
oposição à Dilma. O Deputado Balestra sabe disso e 
foi um dos lutadores, um dos responsáveis por trans-
formar, Deputado Balestra, aquele barracão em Inhu-
mas, aquele monstrengo de construção numa escola 
técnica verdadeira. Ficou lá 10 anos no terreno da Pre-
feitura. Quem fez? O Presidente Lula, a Ministra Dilma 
Rousseff, o Ministro Fernando Haddad. Hoje, temos 
uma universidade tecnológica e científica na cidade 
de Inhumas. Há medo de continuar o progresso para 
o povo, esse mesmo povo que está presente numa 
nova história, numa história de participação. 

Sabemos dos confrontos e das diferenças, mas 
não podemos negar que a luta do Presidente Lula vai 
continuar, caso o povo brasileiro vote na Ministra Dil-
ma Rousseff.

Não  estamos cantando vitória, mas queremos 
dizer que não adianta vozerio grosso aqui. Aqui todos 
somos iguais, mesmo o Deputado que faleceu e que 
teve 700 mil votos, assumindo em seu lugar o Deputa-
do Paes de Lira, que tem a responsabilidade e o res-
peito de todos nós. A liberdade do mandato está junto 
com o partido e com a responsabilidade política. Por 
isso queremos, caso a Dilma seja eleita presidenta, a 
reforma política e tributária. Por isso saudamos Lula, 
o grande comandante do desenvolvimento do Brasil. 
Dilma, queremos que se eleja a primeira mulher pre-
sidenta do Brasil. 

Muito obrigado. 

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:
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O SR. PAES LANDIM (PTB – PI.) – Sr. Presidente, 
o jornalista Robson Costa, em sua coluna diária, cha-
mada Roda Viva, no jornal O Dia do dia 13 deste mês, 
sob o título Às Escuras, assim escreveu: “É praticamente 
impossível resolver qualquer problema com a Claro. A 
empresa de telefonia não consegue resolver nenhuma 
das reivindicações dos clientes por telefone. E olhem 
que não são poucas as reclamações dos usuários”.

Espero que a direção da Claro, Sr. Presidente, 
lendo essa nota do jornalista Robson Costa, tome as 
providências devidas, porque realmente há reclama-
ções dessa natureza. As empresas privadas de te-
lefonia têm uma grande responsabilidade social, até 
para evitar que os saudosistas da reestatização usem 
argumentos dessa natureza para provocar o processo 
de reestatização, ou de contenção, ou dificuldade às 
empresas privatizadas. 

Diz ele mais em outra nota a seguir: “O pior é 
que não há opções para os usuários, já que as de-
mais operadoras não ficam atrás quanto à qualidade 
de serviço”.

Sr. Presidente, realmente a nota me parece pro-
fundamente preocupante. Ela é uma advertência. Lu-
tei muito, desde a Constituinte, pela privatização do 
setor de telefonia. Sou um defensor da livre iniciativa. 
Essa era a tônica das minhas aulas na Universidade 
de Brasília. Faço um apelo às empresas de telefonia 
para que tomem providências no sentido de corrigir as 
reclamações dessa natureza, sobretudo a do porte re-
gistrado pelo senhor jornalista Robson Costa.

Quero aproveitar o ensejo para agradecer à Dra. 
Maria Emília Silva Ribeiro, competentíssima Diretora 
da ANATEL. Não fora a sua firme intervenção, o Muni-
cípio Monsenhor Gil não teria hoje sua operadora de 
telefonia, até porque, no próprio arquivo da ANATEL, 
constava que o Município já era beneficiário de alguma 
operadora de telefonia. A Dra. Maria Emília precisou 
mandar pessoalmente um observador da ANATEL para 
verificar que isso não era verdade, atendendo, aliás, a 
uma demanda do operoso e dinâmico Prefeito daquela 
cidade, Dr. José Noronha, que, nesse sentido, aliás, to-
mou as providências devidas, garantindo que, até final 
de julho, a operadora estaria funcionando em Monse-
nhor Gil, Município próximo da capital do Estado.

O certo é que constava formalmente a existência da 
operadora de telefonia no Município. A Dra. Emília verificou 
que não, tomou as providências devidas e hoje Monsenhor 
Gil se regozija com a operadora que lá chegou antes do 
término do prazo dado pela Dra. Maria Emília para que 
a empresa cumprisse com suas obrigações.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Com a 

palavra pela ordem o Deputado Paes de Lira. S.Exa. 
dispõe de 3 minutos.

O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o painel informativo registra a pre-
sença de quase 290 Deputados Federais na Câmara. 
No entanto, o painel eletrônico do plenário indica a 
presença de apenas 123 Deputados. É evidente que 
está havendo uma demora na formação do quorum, 
que já seria suficiente se os Deputados compareces-
sem ao plenário para debater pelo menos leis ordiná-
rias, começar a discutir medidas provisórias, a fim de 
possibilitar, quem sabe, o vencimento de uma delas ou 
um acordo posterior para retirada de pauta e votação 
da PEC nº 300, de 2008.

Não tenho muita ilusão nesse sentido, mas quero 
pedir aos Parlamentares que venham a plenário, que 
não neguem o quorum. Tenho grande esperança de 
que o quorum necessário para votação de uma pro-
posta de emenda à Constituição ainda se faça nesta 
sessão, talvez um pouco mais adiante, lá pelas 18h. 
É necessário que os Parlamentares compreendam a 
importância do momento.

Quero  relatar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados e brasileiros, que temos um número considerável 
de policiais e bombeiros militares aguardando ansio-
samente a liberação do acesso às galerias, pois esta 
é a Casa do povo.

Vou relatar-lhes alguns casos. Há um policial mi-
litar entre nós com 88 anos de idade, acompanhado 
da esposa, uma senhora também de avançada idade. 
Trata-se de um casal extremamente simpático que 
para cá veio com sacrifício, após um deslocamento de 
25 horas, de ônibus, para ter a oportunidade de ver, 
finalmente, a votação da PEC nº 300, de 2008, uma 
matéria de altíssimo interesse nacional, de interesse 
da sociedade brasileira e não apenas daqueles que 
seriam beneficiados diretamente.

Estão aqui outras pessoas idosas, policiais mi-
litares humildes de vários Estados do Nordeste que 
mal ganham para sustentar as suas famílias e estão 
aqui neste sacrifício, até gastando dinheiro do próprio 
orçamento doméstico, tirando dinheiro do próprio bol-
so. Estão aqui policiais militares da Associação dos 
Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado 
de São Paulo, bravos combatentes. Vencendo as difi-
culdades de sua condição, estão aqui para irmanar-se 
aos demais policiais e bombeiros e para assistir – é 
isso que eles esperam – à votação e à aprovação da 
PEC nº 300.

Para concluir, Sr. Presidente, informo que entre 
eles há um combatente, o Sargento Elcio Inocente, 
Presidente da Associação, que perdeu a integridade 
física em defesa da sociedade, ao defender uma se-
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nhora mantida como refém sob ameaça de arma de 
fogo por um criminoso. 

É  essa gente que anseia pela aprovação da PEC 
nº 300! São esses humildes brasileiros que querem uma 
resposta à altura do Parlamento, a criação de um piso 
nacional salarial que lhes permita encarar o futuro com 
maior dignidade material, que lhes permita encarar o 
futuro com maior esperança para si, para seus filhos 
e para seus netos.

Não é possível que não haja um acordo ou uma 
decisão da Presidência desta Casa de leis a fim de que 
seja convocada uma sessão extraordinária exclusiva. 
Se isso acontecer, confio que teremos quorum logo 
mais e poderemos votar e aprovar a PEC nº 300.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Muito 

obrigado, Deputado Paes de Lira.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Tem 

V.Exa. a palavra, Deputada Perpétua Almeida, do 
PCdoB do nosso querido Estado do Acre, por 3 mi-
nutos.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB – 
AC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Parlamentares, é claro que con-
tinua em nossos Estados a pressão dos policiais do 
Brasil inteiro para que, nas convocações de período 
de eleição, os Congressistas venham a Brasília ajudar 
na votação da PEC nº 300. Mas é óbvio que, com este 
quorum, dificilmente se consegue colocar em votação 
qualquer PEC, mesmo que seja a de nº 300.

Defendo desde o início a PEC nº 300, porque 
discordo veementemente da atitude de policiais que 
fazem bicos para complementar seu salário. Acho que 
a Polícia brasileira precisa ter recursos suficientes, 
precisa ter salário decente, para que esses servidores 
saiam de casa com total disposição de servir à segu-
rança pública do nosso País.

Portanto, insisto no apelo para a votação, no ple-
nário desta Casa, de proposta de tamanha importância 
à segurança pública brasileira, que é a PEC nº 300, dos 
policiais civis e militares, mas é preciso que tenhamos 
aqui os Parlamentares de todos os municípios.

Sei  que é um momento difícil para todo Parla-
mentar que trabalha por sua reeleição – alguns deles 
estão disputando cargos até maiores, de Senador, de 
Governador de Estado –, mas é importante compare-
cermos a esta Casa para votar projetos importantes 
para nosso País, para nossa sociedade.

Por isso, Sr. Presidente, quero fazer um apelo 
aos Líderes desta Casa, a fim de que se mobilizem 
para garantir a aprovação da PEC nº 300. Qualquer 

partido que inicie o processo de obstrução aqui difi-
cultará a votação da PEC nº 300 e de outros projetos 
importantes.

Insisto, Sr. Presidente: a PEC nº 300 pode tra-
zer dignidade aos policiais brasileiros, pode ser um 
reforço à segurança pública do Brasil, uma forma de 
o policial brasileiro ir trabalhar e sentir que sua família 
ficará em segurança, inclusive, com comida em casa. 
Assim, sairá com o desprendimento necessário para 
garantir a segurança pública dos demais cidadãos de 
cada Estado.

Para isso, precisamos estar presentes aqui, ga-
rantir quorum nesta Casa e votar a PEC nº 300, que 
vai trazer um pouco mais de dignidade aos policiais 
brasileiros e à segurança pública em nosso País.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Muito 

obrigado, Deputada Perpétua Almeida, grande lutadora 
em prol da categoria dos militares.

Não vou me candidatar à reeleição, mas, com 
certeza, a nobre Deputada continuará aqui a defender 
a categoria de policiais militares, policiais civis, bom-
beiros, agentes penitenciários e seringueiros, que ela 
tanto defende também.

Parabéns, Deputada.
O SR. ARNALDO JARDIM – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, quero saudar o Deputado Ilderlei 
Cordeiro, meu caro companheiro, amigo e colega de 
bancada que preside neste instante a nossa sessão. 
S.Exa. é um dos incansáveis lutadores pela PEC nº 
300, de 2008. Reafirmo que o PPS está aqui presente, 
disposto a trabalhar para que a PEC nº 300 possa ser 
deliberada, em segundo turno, no plenário.

Sr. Presidente, no último dia 2 de agosto, em 
um importante momento, foi sancionada a proposta 
que instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sóli-
dos. Nesse período parlamentar, dediquei-me a essa 
questão e tive a responsabilidade de presidir um grupo 
de trabalho. Com enfrentamento e em diálogo perma-
nente com a sociedade, setores empresariais, setores 
sociais, representados pelo Movimento Nacional de 
Catadores e entidades ambientalistas, conseguimos, 
ao final, Sr. Presidente, fazer com que, depois de 19 
anos tramitando, em um conjunto de 148 projetos, 
pudéssemos apresentar uma proposta que veio ao 
plenário e foi aprovada, como a Política Nacional dos 
Resíduos Sólidos.
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O  Senado, na prática, reafirmou, confirmou aqui-
lo que foi deliberado pela Câmara. Isso foi à sanção 
presidencial e agora existe essa política. Uma dívida 
do Parlamento para com a sociedade foi sanada, e 
temos a expectativa de que a regulamentação rápida 
possa acontecer. 

O próprio episódio de hoje, ocorrido no Rio Gran-
de do Sul, quando 22 toneladas de lixo tóxico foram 
bloqueadas, importadas da Alemanha, é mais uma 
evidência da importância de uma legislação como 
essa que aprovamos e da qual agora já dispõe o povo 
brasileiro.

Mudam as referências do ponto de vista em-
presarial para a produção. Mudam as referências do 
ponto de vista ambiental. Mudam políticas públicas, e 
mudará, tenho certeza, a postura em busca de uma 
cidadania ambiental.

Destaco, nesse sentido, Sr. Presidente, um fato 
extraordinário. Amanhã será o Dia Nacional do Campo 
Limpo, e o INPEV faz um trabalho muito significativo na 
coleta de embalagens de defensivos e agrotóxicos. 

O Brasil é uma das grandes nações produtoras 
agrícolas do mundo, e temos a satisfação de ver que o 
percentual de contaminação e de problemas gerados 
a partir do uso de defensivos agrícolas e de agrotóxi-
cos diminuiu de forma extraordinária. Isso se deve a 
uma legislação em vigor que já existe, a uma prática 
consolidada que amanhã teremos a oportunidade de 
ver reafirmada com o Dia Nacional do Campo Limpo, 
no Município de Bebedouro, no interior de São Paulo, 
coordenado pelo INPEV. 

O INPEV é um instituto que faz um trabalho muito 
importante em relação a todos os cuidados de reco-
lhimento, manuseio e disponibilização desse tipo de 
embalagem e de forma ambientalmente correta, o que 
diminuiu todos os problemas, criou inclusive oportu-
nidade de emprego para pessoas que se dedicam a 
isso e abriu a perspectiva de sustentabilidade no que 
diz respeito a essa questão.

Os  conceitos de logística reversa, inventário das 
destinações dos resíduos sólidos, sistema declarató-
rio e responsabilidade compartilhada encontram eco, 
portanto, nessa importante experiência do INPEV, 
exatamente no que diz respeito às embalagens dos 
produtos e defensivos agrícolas. 

Cumprimento, então, todos que já fazem isso e 
saúdo a legislação da Política Nacional de Resíduos.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Obri-

gado, Deputado Arnaldo Jardim.
O SR. DOMINGOS DUTRA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Com 
a palavra o Deputado Domingos Dutra, do PT do Ma-
ranhão, por 3 minutos.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a campanha eleitoral está em curso. 

Desde 1980, quando entrei no PT, já disputei 11 
eleições: perdi várias e ganhei outras. Sempre fiz cam-
panha sem nenhum recurso, só com o mínimo.

Na eleição de 2006, Deputado Paes de Lira, tive 
82 mil votos. Fiz a campanha a pé. Andei 250 quilô-
metros, em 52 municípios. Com o carro de som atrás, 
ao microfone ia fazendo os meus discursos, o apelo 
ao eleitor. 

Nunca recebi recursos do poder econômico, jus-
tamente para que meu mandato fosse um instrumento 
daqueles que lutam por um país mais decente. Esta 
tribuna é testemunha de que nestes três anos e poucos 
meses de mandato tenho defendido os mais pobres. 

Agora  estamos em campanha eleitoral. Eu nun-
ca vi uma campanha tão estranha. Posso dizer, com 
esses poucos dias, que o Brasil real não tem nada a 
ver com o Brasil que está na lei: a campanha é cara; o 
abuso de poder econômico é acintoso. Há candidato a 
Deputado Estadual no Maranhão cujo comitê é maior 
que os de São Paulo e de Brasília dos candidatos a 
Presidente da República. O abuso de poder econômi-
co é absurdo.

Até agora, Deputado Paes de Lira, já percorri 60 
quilômetros a pé. Eu sou negro, porque sou quilombo-
la, mas agora estou preto de tanto pegar sol na testa, 
fazendo campanha na unha, algo extremamente difícil. 
Estou fazendo minhas anotações para, depois deste 
pleito, independentemente do resultado, fazer uma 
reflexão sobre o processo eleitoral, sobre os custos 
da campanha.

No Maranhão, enfrento ainda outro desafio. O 
Senador Sarney colocou na lista que o Deputado Do-
mingos Dutra não pode ser reeleito. Infelizmente, o 
PT do Maranhão está legalmente coligado à filha do 
Senador. Nós estamos fazendo campanha com o De-
putado Flávio Dino, para o outro lado. O Senador Sar-
ney listou: Dutra não pode ser eleito Deputado Fede-
ral novamente. Isso porque aqui tenho tido autonomia 
para denunciar a pobreza, a miséria, a exclusão que 
há no Maranhão.

Hoje, o Maranhão está pior que o Iraque. Se ti-
rarmos as políticas públicas e os projetos oriundos do 
Governo Federal, o Maranhão fica uma cumbuca, só 
o oco – não há nada do Governo do Estado.

Por  isso, estou desta tribuna relatando, regis-
trando que vou enfrentar essa campanha. Pelos meus 
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cálculos, devo chegar aos 400 ou 500 quilômetros a pé 
nos municípios do Maranhão para fazer a campanha.

Se for eleito, nos próximos 4 anos vou novamen-
te usar esta tribuna para defender os mototaxistas, os 
agentes comunitários de saúde, os policiais civis e 
militares, os bombeiros militares, os agentes peniten-
ciários, os garimpeiros, enfim, os pequenos.

Quero dizer ao Senador Sarney, chamado no Ma-
ranhão de fute, que vou fazer a campanha a pé e vou 
me eleger, porque o povo do Estado é maior do que 
a oligarquia, é maior do que o Senador Sarney. Vou 
provar a ele que voltarei para cá de cabeça erguida, 
com o voto popular.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Ivan Valente.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
este Parlamentar tem um projeto tramitando na Casa 
há muitos anos. Está ainda em discussão e propõe a 
não entrada de capital estrangeiro no setor de ensi-
no, porque educação não é serviço e não deveria ser 
tratado como negócio ou mercadoria.

Hoje, o maior jornal de circulação do País traz 
reportagem intitulada Educação atrai investidor estran-
geiro, que diz: “Desde 2006, grupos de outros países 
investiram R$2,6 bilhões no setor, segundo cálculo da 
consultoria Hoper”. Eles veem na educação privada no 
nosso País um grande negócio.

Não se trata de universidade que está vindo da 
Europa ou dos Estados Unidos para trazer qualidade 
ao ensino! O que há aqui é dinheiro de fundo para in-
vestimento em qualquer negócio.

A educação virou um grande negócio. Eles che-
gam aqui e compram universidades privadas. Vários 
grandes grupos, como Laureate, DeVry, American Uni-
versity System, compram universidades inteiras.

Para se ter ideia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, só o grupo Laureate possui 110 mil alunos 
no Brasil e 600 mil no mundo e está em 24 países. Ele 
comprou 9 universidades no Brasil desde 2005, incluin-
do a Anhembi Morumbi, em São Paulo, Deputado Paes 
de Lira. Isso é comércio do ensino.

As universidades viraram empresas que nego-
ciam ações na Bolsa de Valores. Depois querem tra-
tar como questão de serviço público a educação – e 
as universidades de péssima qualidade. O estudante 
atola depois no mercado de trabalho.

Em vez de se abrir mais universidades públicas, 
chama-se capital estrangeiro – negócio: de fundos de 
pensão, de fundos de investimento – para cá, para fa-
zer negócios na educação.

E  mais: preveem uma explosão de crescimento 
do ensino privado – esses, dos grupos econômicos –, 
com base em que a educação básica é ruim, e criam 
oportunidade de negócio. Ou seja, o sujeito vai direto 
para a universidade privada, do ensino público ruim, 
em que os Governos Estadual e Federal não investem, 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, e que gera um aluno 
carente, que quer chegar à universidade e vai para a 
universidade privada.

Sabemos que está piorando a situação das uni-
versidades, porque a inadimplência cresceu absur-
damente. É por isso que esses grandes lobbies vêm 
aqui pressionar por mais vagas no PROUNI, porque, 
na verdade, é a verba pública transferida para o setor 
privado. É o que está acontecendo.

Então, vai-se abrir novas universidades privadas, 
o capital estrangeiro vem, compra e monopoliza mais 
universidades, enormes conglomerados de negócios 
educacionais, com 300 mil alunos. Estão de olho nas 
maiores do Brasil, que também já compraram as pe-
quenas, para dizer que eles têm condições, porque na 
escola pública é mais caro e na escola particular é mais 
barato manter um aluno, com a péssima qualidade ofe-
recida e a não resposta no mercado de trabalho.

Apresentamos esse projeto porque educação não 
é negócio. Aqui há projeto nacional, soberania em dis-
cussão e formação dos nossos jovens, Sr. Presidente. 
Aqui, está-se formando o futuro do nosso País.

Esse tipo de universidade, em que há praças de 
alimentação no centro, parece shopping center. Em 
São Paulo está cheio dessas “universidades shopping 
center”, Deputado Vanderlei Macris, com praças de ali-
mentação – é  fantástico! –, que estão sendo compradas 
por capital estrangeiro, que são fundos de investimen-
to. Não são universidades que têm pesquisa, ensino e 
extensão no exterior e vêm nos trazer conhecimento e 
saber ou fazer trocas com as universidades que fazem 
o mesmo no Brasil. Não se trata disso, não! Trata-se 
de grande negócio!

Isso é tratado na página de negócios da Folha 
de S.Paulo como futuro negócio. É isso que não po-
demos aceitar.

Por esse motivo, apresentamos esse projeto, que 
deveria tramitar em regime de urgência nesta Casa.

Obrigado.
O SR. LUIZ CARLOS SETIM (DEM – PR. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, hoje, dia 17, teve início a propaganda 
eleitoral gratuita nas emissoras de rádio e televisão. 
No decorrer de períodos diários, até 2 dias antes das 
eleições, em 3 de outubro, todo cidadão com acesso 
à mídia terá o direito de conhecer os candidatos da 
sua região eleitoral.
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O nobre Deputado Domingos Dutra fez um co-
mentário a respeito do candidato, e eu gostaria de fazer 
uma reflexão a respeito do lado do eleitor.

Teremos a oportunidade, novamente, de eleger, 
neste pleito, o Presidente da República, os Senado-
res, os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, 
assim como os Governadores de todas as Unidades 
da Federação.

Estou certo de que o exercício, diário ou sempre 
que possível, de assistir ou ouvir a divulgação dos 
candidatos é ato de cidadania e responsabilidade de 
cada um dos candidatos.

Entendo  que o comprometimento de cada político, 
ao divulgar sua plataforma de ações para o período de 
atuação, se eleito for, indica a sua palavra, a sua jura, 
o seu comprometimento perante o eleitor. E este, por 
sua vez, quando ciente do real papel de cada político, 
de Vereador a Presidente, assim como dos compromis-
sos que assumiram frente aos seus eleitores, passa 
a ser coniventes com esse setor. A cobrança do cum-
primento das ações deve ser ato natural, assim como 
é o pedido do voto.

Infelizmente, esses períodos pré-eleitorais em 
nosso País têm sido sinônimo de chatice, de perda de 
tempo e, muitas vezes, até de mentira. Mais desgas-
tante ainda, segundo muitas pessoas, é ter que assis-
tir aos programas eleitorais no rádio e na televisão ou 
deixar de assistir e ouvir seus programas prediletos, 
como se isso tirasse momentos de descanso e lazer 
das pessoas.

Penso que esse ranço precisa ser alterado e que 
novas atitudes devem ser pensadas, para que a socie-
dade encare a propaganda eleitoral como necessária 
e imprescindível para a sua decisão no dia de eleição. 
Para isso diversas coisas devem ser revistas, a come-
çar pelo papel apelativo dos políticos em sua forma de 
apresentação ao cidadão, eleitor ou não eleitor.

Finalizando, compreendo que o problema não 
esteja no conteúdo que permeia a proposta eleitoral 
de cada candidato, mas no cumprimento dessas pro-
postas. Espero  que os candidatos façam propaganda 
com a responsabilidade de cumprir suas propostas, 
pois o eleitor assim deseja. Espero que cada eleitor 
saiba escolher, com a mesma responsabilidade, os 
seus representantes para os próximos 4 anos. Isso é 
muito importante para a nossa comunidade. A escolha 
de Governadores, de Deputados Estaduais e Federais, 
de Senadores e do Presidente da República são as 
maiores e mais importantes decisões a serem tomadas 
pela população brasileira.

Boa sorte a todos.
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Concedo 

a palavra, pela ordem, ao Deputado Daniel Almeida.

O  SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA. 
Pela ordem.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
o esforço concentrado que estamos realizando tem 
uma pauta muito importante para o Brasil que inclui 3 
medidas provisórias.

A Medida Provisória nº 487 trata de recursos des-
tinados ao BNDES, os quais serão aplicados na ativi-
dade produtiva, permitindo desenvolvimento, geração 
de emprego e financiamento para o setor produtivo. 
Além desse conteúdo, temos outros temas laterais de 
fundamental importância. Por  exemplo, há uma emen-
da, já negociada, que procura criar condições para a 
lavoura do cacau, particularmente na Bahia, que tem 
sido vítima da vassoura-de-bruxa, o que causa grande 
dificuldade para a atividade produtiva. Já há um en-
tendimento sobre a necessidade de criar condições 
favoráveis para a renegociação dessas dívidas, como 
se fez em outras atividades no campo.

Há outra emenda, também já negociada, que trata 
de criar condições para a renegociação das dívidas da 
fruticultura no Vale do São Francisco, especialmente 
na região de Juazeiro, na Bahia, e de Petrolina, em 
Pernambuco. Isso também é de grande significado. 
Naquela atividade, a que mais cria empregos no Nor-
deste, geram-se 250 mil postos de trabalho. Não há 
nenhum polo industrial que gere tantos empregos como 
a atividade da fruticultura nessa região.

Os fruticultores têm vivido grande dificuldade, em 
função do câmbio, já que boa parte da fruta é expor-
tada, e em função de problemas climáticos, que têm 
dificultado a atividade econômica. Isso também está 
negociado. Se não votarmos essa medida provisória, 
ela deixa de ter eficácia, vai caducar, e haverá gran-
de prejuízo.

Há ainda as Medidas Provisórias nºs 488 e 489, 
sobre providências para a realização das Olimpíadas. 
O Brasil conquistou a possibilidade de sediar as Olim-
píadas, que serão realizadas no Rio de Janeiro. Tudo  
isso implica medidas e compromissos por parte do 
Governo brasileiro, do Estado do Rio de Janeiro e da 
Prefeitura do Rio de Janeiro.

As Medidas Provisórias nºs 488 e 489 tratam 
exatamente de garantir as condições – e isso tem 
prazo – para a realização das Olimpíadas. Corremos 
o risco de ver vencida a eficácia dessas 3 medidas, 
um prejuízo não apenas para o Governo Lula e para 
o Rio de Janeiro, mas para a imagem do Brasil e para 
os interesses nacionais.

Por isso, peço a todos os Deputados que com-
pareçam ao plenário e venham marcar a presença, a 
fim de atingirmos o quorum e podermos votar essas 
3 medidas provisórias.

Esse é o apelo que deixo aqui.
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Com a 

palavra o Deputado Alberto Fraga.
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O SR. ALBERTO FRAGA (DEM – DF. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, entra eleição, sai eleição, e esta Casa sempre 
se manifesta contrariamente às pesquisas, mas nada 
se faz com relação a elas.

Em Brasília está acontecendo um massacre, que 
será desmascarado. É a mesma pesquisa que, no pas-
sado, com relação ao desarmamento, tentou mentir 
para a população e depois foi desmascarada.

Fiz  quase 100 mil votos na eleição para Depu-
tado. Com esses senhores das pesquisas para Se-
nador, com esses institutos comprados, manipulados 
e que fazem a coisa acontecer por baixo do pano, 
enquanto eu puder resistir, não vou contribuir.

Vou repetir aos senhores da pesquisa: podem 
me colocar em último lugar, com 6%, subindo para 
11%, mas, enquanto eu tiver mandato, não lhes darei 
um centavo.

Quem está ouvindo sabe o que estou falando. Os 
presidentes de institutos de pesquisa de Brasília têm 
que tomar vergonha na cara e prestar um serviço de 
qualidade ao povo do Distrito Federal, até porque o 
público do Plano Piloto é bem diferente do da Ceilân-
dia. A amostra tem que ser feita com cuidado. Prefiro 
continuar em último lugar, mas sem dar um centavo a 
eles. Se começarem a apertar, vou trazer o nome das 
pessoas que pedem dinheiro para que apareçam na 
frente dos outros.

Sei do meu potencial e da minha densidade. Co-
locaram um candidato com 49% de vantagem, mas 
em cima de 15%! Se há 50% de indefinidos, que não 
sabem em quem votar, 24% de votos brancos e nulos 
e mais alguns que dizem que não vão votar de jeito 
nenhum, quer dizer que são 49% em cima de 15%, 
num universo de 1 milhão e 800 mil eleitores. Isso é 
subjugar a inteligência do povo do Distrito Federal.

Portanto , essa prática não é conveniente, e esta 
Casa precisa adotar uma providência: proibir, sim, essas 
pesquisas mentirosas, tendenciosas, que só servem 
para confundir nosso eleitor.

Aos oportunistas de plantão quero esclarecer 
que ou têm bola de cristal, ou acham que pesquisa 
ganha eleição. Não! Não ganha! Os exemplos estão 
aí para que possamos contestar esse entendimento: 
recordo-me do caso do Paulo Souto, na Bahia; de um 
caso que houve em Goiânia; e de outros tantos, que 
esta Casa conhece muito bem, em que o candidato 
esteve sempre atrás nas pesquisas porque não con-
tribuía para determinado instituto.

Sr. Presidente, a campanha começa amanhã, 
e eu, daqui a 10 dias, 15 dias, voltarei a esta tribu-
na para mostrar que os senhores donos de institutos 

que transformaram isso em negócio estão totalmente 
equivocados.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a 
divulgação do meu pronunciamento no programa A 
Voz do Brasil e nos Anais da Casa.

Obrigado.
O SR. NILSON MOURÃO – Sr. Presidente, quero 

fazer apenas um registro de falecimento.
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Conce-

do a palavra ao Deputado Nilson Mourão, para fazer 
um breve registro.

O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes que o 
Parlamentar inscrito chegue à tribuna, quero apenas 
registar, com muito pesar, a súbita morte do nosso 
colega Jessé Santiago, Presidente da Câmara de Ve-
readores de Rio Branco, que foi vítima de um acidente 
automobilístico na BR-364.

Quero expressar, do plenário da Câmara dos De-
putados, minha solidariedade a toda sua família.

Que Jessé faça sua viagem final e seja recebido 
nos braços de Deus.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Depu-

tado Nilson Mourão, realmente foi uma perda muito 
grande para o nosso Estado o desaparecimento do 
nosso irmão Jessé.

O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Conce-
do a palavra ao Deputado Deley, para uma intervenção 
de 1 minuto.

O SR. DELEY (PSC – RJ. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, gostaria de parabenizar o Presidente 
Lula e o Ministro Orlando Silva.

Hoje tivemos oportunidade de ler, se não me en-
gano na Folha de S.Paulo, que o Presidente orientou 
o Ministro Orlando a fazer um estudo, a fim de encon-
trar um caminho para a criação de uma aposentadoria 
especial para os ex-atletas de futebol.

Isso seria muito importante, porque, hoje em dia, 
grande parte daqueles que tantas glórias deram a este 
País, pessoas trabalhadoras, passa verdadeiramente 
por grandes dificuldades.

Com essa preocupação, o Presidente Lula mais 
uma vez demonstra sensibilidade, o que nos deixa 
muito felizes. Tenho certeza de que o Ministro Orlando, 
juntamente com sua equipe, haverá de encontrar um 
caminho para fazer justiça a essas figuras que tantas 
alegrias deram ao povo brasileiro.

Como ex-atleta de futebol, desde já, quero tam-
bém me colocar à disposição do Ministro Orlando para 
contribuir no que S.Exa. desejar.

Não poderia deixar de fazer esse registro em 
que parabenizo o Presidente Lula e o Ministro Orlan-



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 38125 

do, que realmente têm tido sensibilidade não só com 
os ex-atletas de futebol, mas com o esporte de um 
modo geral, haja vista que hoje o Brasil é o país das 
Olimpíadas e da Copa do Mundo.

O SR. FREIRE JÚNIOR (PSDB – TO. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, senhoras e senhores, ocupo a tribuna 
nesta tarde para denunciar, lamentar e principalmente 
repudiar o assalto aos cofres públicos que vem ocor-
rendo no Tocantins.

E não sou eu, hoje, quem faz a acusação grave, 
gravíssima que escandalizou os cidadãos de bem da 
minha terra. Desta vez, Sr. Presidente, coube ao Tribu-
nal de Contas do Estado levantar o véu da indignida-
de e do desmantelo que se espalharam pelo Palácio 
Araguaia, a sede do Governo tocantinense.

Em recente inspeção a obras de terraplanagem 
e construção de pontes, contratadas pelo Governo do 
Tocantins e executada por 3 empreiteiras, a CONSTRU-
SAN, a EMSA e a Rivoli SPA, o Tribunal de Contas do 
Estado detectou desvio de quase meio bilhão de re-
ais. Anotem, senhoras e senhores: quase meio bilhão 
de reais! Para ser mais exato: 458 milhões de reais, 
dinheiro suficiente para matar a fome de milhares de 
tocantinenses, ou para construir dezenas de escolas, 
de postos de saúde e até de hospitais.

O crime, ainda segundo documento divulgado pelo 
Tribunal de Contas do Estado, começou no Governo de 
Marcelo Miranda, hoje cassado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral e pelo Supremo Tribunal Federal, e continua 
sob a batuta do Governador biônico Carlos Gaguim. 
E mais: o documento demonstra, Sr. Presidente, que 
das 167 pontes contratadas e pagas, 57 não foram 
concluídas. Um absurdo! Um despropósito!

Ainda assim, Sr. Presidente, tanto Marcelo Mi-
randa quanto Carlos Gaguim, ambos publicamente 
apontados comi fichas sujas, estão desafiando a lei 
e pleiteando o registro de suas candidaturas junto ao 
Tribunal Superior Eleitoral: para o mandato de Senador 
aquele que foi cassado e para o mandato de Governa-
dor o biônico atual, que sonha em continuar governan-
do o Tocantins, uma possibilidade que assusta toda e 
qualquer conterrâneo com o mínimo de decência.

O  Tocantins, Sr. Presidente, não merece o que 
vem ocorrendo no Estado há quase 8 anos ininterrup-
tos. Desde que Siqueira Campos deixou o Governo, 
o Estado parou de crescer, o nosso povo ficou mais 
pobre, a saúde da nossa gente foi absolutamente des-
cartada, a agricultura só caminha graças a investimen-
tos privados, não há escolas para todos e o interesse 
que havia aqui e lá fora no desenvolvimento da nossa 
terra nunca mais saiu do papel.

Hoje, segundo dados recentes do IBGE, o To-
cantins é o segundo colocado no ranking da fome no 
Brasil. Nos últimos 2 anos, mais da metade das famí-
lias tocantinenses não teve uma alimentação decen-
te, suficiente para suprir as suas necessidades. Hoje 
também, Sras. e Srs. Deputados, caros colegas, estamos 
em último lugar na classificação do Índice de Desen-
volvimento da Educação, o IDEB. Ou seja: paramos de 
investir nos nossos jovens e, consequentemente, não 
olhamos mais para o futuro do nosso Estado. É triste, 
é vergonhoso, mas é a realidade do Tocantins.

Por isso venho de novo a esta tribuna para pedir 
às autoridades competentes, especialmente aos juí-
zes de última instância e ao Ministério Público, sem-
pre tão atento e zeloso com a coisa pública, que deem 
um basta ao assalto que vem sendo praticado contra 
o meu Estado e a minha gente.

O Tocantins, repito e reitero, precisa ser levado 
a sério. Não pode mais continuar entregue a políticos 
com p minúsculo, gente que insiste em confundir o 
público com o privado. Temos de mudar isso e vamos 
mudar, se Deus quiser, no dia 3 de outubro. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Conce-

do a palavra, pela ordem, ao Deputado Capitão Assu-
mção, do PSB do Espírito Santo.

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares, viemos participar deste 
esforço concentrado para votar o piso salarial nacional 
dos policiais e bombeiros.

Recebemos telegrama do Presidente Michel Te-
mer para que estivéssemos presentes aqui, hoje, para 
concluir a votação da PEC nº 300 e iniciar a apreciação 
da PEC nº 308, ambas constantes da pauta.

Entretanto , medidas provisórias estão impedindo 
a votação da PEC nº 300. Como o motivo pelo qual os 
nossos colegas e as nossas colegas estão vindo a este 
plenário é a votação da PEC nº 300, essas medidas 
provisórias não podem ficar impedindo a votação do 
piso salarial nacional.

Hoje estamos sendo assistidos em cadeia nacio-
nal por todos os policiais militares, policiais civis, bom-
beiros militares e agentes penitenciários, que querem 
que comece a votação da PEC nº 308.

Isso é fácil de se resolver: já que o Presidente da 
Casa, Deputado Michel Temer, nos pediu, por meio de 
um telegrama, que viéssemos a esta Casa, conforme 
sugestão já feita desta tribuna pelo Deputado Paes de 
Lira, pode-se abrir uma sessão extraordinária exclusi-
vamente para concluir a votação da PEC nº 300!

Há, nesse sentido, uma ansiedade por parte dos 
trabalhadores da segurança pública do Brasil e tam-
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bém por parte deste Parlamento, que quer prestigiar 
os trabalhadores de segurança pública e restabelecer 
a sua dignidade.

Esperamos que haja uma concordância por parte 
do Líder do Governo, que teve a ousadia de colocar na 
Internet um vídeo com o título PEC nº 300. Ora, Sras. 
e Srs. Parlamentares, num vídeo intitulado PEC nº 
300, publicado no YouTube, surge o Líder do Governo 
dizendo-se o grande agente propagador e finalizador 
da PEC nº 300!

Isso é uma grande ilusão, e os trabalhadores 
da segurança pública já estão fazendo as suas mani-
festações no YouTube! Policiais e bombeiros não vão 
se enganar com as palavras mal colocadas naquele 
vídeo!

Então, Sras. e Srs. Parlamentares, vamos fazer 
as nossas manifestações. A Frente Parlamentar em 
Defesa dos Policiais Militares e Bombeiros Militares 
faz a todos um apelo: vamos até o Presidente Michel 
Temer pedir a S.Exa. que convoque uma sessão ex-
traordinária só para votarmos a PEC nº 300.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O   SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, à Deputada Perpétua 
Almeida.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB 
– AC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, sempre que 
chegam os meses de agosto e setembro, o Acre vive 
momentos de dificuldade decorrentes da fumaça pro-
vocada por queimadas.

Quero deixar claro que há uma política no Esta-
do, inclusive em parceria com o Ministério Público e 
os próprios trabalhadores, no sentido de não mais se 
usar a tradicional queimada na realização de roçados. 
Embora isso tenha causado problemas para o peque-
no produtor que ainda não tem os equipamentos ne-
cessários à sua produção, está sendo obedecido em 
todo o Estado.

Eu me pergunto se os Estados de Rondônia e 
de Mato Grosso e se a Bolívia, país vizinho do Brasil, 
estão fazendo a sua parte, tendo em vista que, há pelo 
menos 15 dias, a população do Estado do Acre vem 
sofrendo com inúmeras internações de crianças, jovens 
e idosos devido ao excesso de fumaça. Nem sequer  
conseguimos ter mínima visibilidade da copa das árvo-
res. É bem provável que, nesta semana, já tenhamos 
de usar máscaras para melhor respirarmos. 

Isso é uma preocupação. Por isso estamos en-
caminhando um requerimento ao Ministério das Rela-
ções Exteriores, o Itamaraty, para que discuta com o 
Governo da Bolívia ou mesmo com a embaixada bo-
liviana no Brasil, no sentido de estabelecer um termo 

de ajuste de conduta internacional entre os 2 países, 
visando minimizar os prejuízos no Acre. Queremos 
ainda que o Governo do Estado convide os Governos 
de Mato Grosso e de Rondônia para participarem de 
uma mesa-redonda, a fim de entenderem o tamanho 
dos problemas que nos estão causando.

O Acre é um Estado pequeno e não tem condições 
de assumir tamanho prejuízo. Há várias semanas os 
aviões não pousam mais nos horários normais. Sem 
falar no prejuízo dos cancelamentos. 

Então, nós queremos um posicionamento dos 
Ministérios da Saúde, da Agricultura e das Relações 
Exteriores, sob pena de a população do Acre exigir que 
o Governo do Estado acione os responsáveis na Justi-
ça, inclusive, se for o caso, o Governo boliviano. 

Somos um Estado pequeno e não podemos arcar 
com tamanho prejuízo. Temos, inclusive, sacrificado 
nossa população rural com a cobrança de não fazer 
queimadas. Nós não podemos fazer o dever de casa, 
se a nossa vizinhança – Mato Grosso, Rondônia e Bo-
lívia – não fizer a sua parte. 

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Concedo 

a palavra ao Sr. Deputado Mendonça Prado.
O SR. MENDONÇA PRADO (DEM – SE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, estamos aqui reunidos, mais uma vez, em 
função de uma convocação de S.Exa. o Sr. Presidente 
Michel Temer para votar uma pauta, na minha avalia-
ção, previamente acertada com as Lideranças, uma 
vez que, nas mensagens enviadas aos Parlamenta-
res, estavam elencadas as proposituras que seriam 
submetidas à apreciação do Plenário. Entretanto, ao 
chegarmos aqui, já percebemos a dificuldade para 
se votar a PEC nº 300, exatamente aquela proposta 
de emenda à Constituição submetida à apreciação 
da Comissão de Constituição e Justiça e aprovada – 
foi submetida a uma Comissão Especial, veio para o 
plenário, onde foi votada em primeiro turno. Por esta 
razão, não há motivo de ordem regimental para impe-
dir a votação em segundo turno desta matéria, que é, 
sem sombra de dúvida, uma das mais importantes da 
atual Legislatura. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, nós 
não podemos mais frustrar todos aqueles trabalhadores 
que estão acompanhando a tramitação da PEC nº 300 
em seus Estados, ou vindo a Brasília. Nós não pode-
mos mais causar tantas decepções, como já fizemos 
ao longo desta Legislatura em relação a essa classe 
militar do nosso País. Estamos nos aproximando do 
pleito eleitoral. A sociedade brasileira reprova esse tipo 
de comportamento, esse péssimo exemplo que está 
sendo dado pelo Parlamento brasileiro. 
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Como o  Presidente da Câmara convoca a Casa 
inúmeras vezes para apreciar matéria tão importante 
como a PEC nº 300, e retornamos às nossas bases 
eleitorais sem votarmos absolutamente nada? Isso é 
desmoralizar o Parlamento brasileiro e os represen-
tantes do povo. 

Nós vivemos numa democracia representativa, 
na qual representamos o povo brasileiro. Esta Casa 
não pode se transformar num departamento do Po-
der Executivo. Não podemos ser representantes do 
Chefe do Executivo ou de quem quer que seja. Temos 
de representar com dignidade, seriedade e honradez 
a população do País e não ficar cumprindo um papel 
subserviente, cumprindo as ordens de um Líder do Go-
verno, que pensa serem todos os Parlamentares seus 
empregados, para fazerem o que ele deseja.

Deixo claro para este País, para os meus colegas 
Parlamentares, para as polícias militares e os corpos 
de bombeiros, que nós não podemos mais ficar inertes, 
parados neste Parlamento, sem fazer uma cobrança 
mais efetiva, com discursos mais contundentes. Temos 
de ter uma ação que realmente proteste contra esse 
ato, que leva todos os Parlamentares a uma condição 
de subserviência. Nós não podemos continuar aqui. 
Temos de mostrar para a sociedade brasileira uma 
verdade absoluta: o Governo não quer votar a PEC nº 
300, está enganando a Polícia Militar do País, está en-
ganando os bombeiros brasileiros. Se quisermos votar 
a PEC nº 300, Sr. Presidente, só precisamos convocar 
uma sessão extraordinária exclusiva, no dia de hoje, e 
não haverá nenhum óbice.

Só  não vamos votá-la hoje se o candidato a Vice-
Presidente de Dilma Rousseff não quiser. Se ele quiser, 
nós vamos apreciá-la. Se não votarmos hoje, fica com-
provado que o Parlamento brasileiro está enganando, 
está iludindo, está dissimulando. Não podemos ficar 
nesta situação, aceitando esse comportamento, essa 
enrolação com a população do nosso País. Não pode-
mos aceitar essa enganação com o povo brasileiro. 

Se não querem votar a PEC nº 300, assumam esse 
discurso, assumam esse comportamento, mas não fiquem 
convocando Parlamentares com uma pauta previamente 
comunicada. Ao chegarmos à Câmara dos Deputados, o 
que estamos observando é uma espécie de estratégia para 
iludir, para enganar, para dissimular. Não podemos aceitar, 
em hipótese alguma, esse tipo de procedimento.

Portanto, deixo aqui o meu protesto. Eu quero 
votar na tarde de hoje a PEC nº 300. Se isso não ocor-
rer, está comprovado que a Mesa Diretora não deseja 
corresponder à expectativa dos policiais militares e 
bombeiros militares do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB – MA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, esta convocação é de grande importância, 

naturalmente, em face de sua pauta. É muito impor-
tante que votemos as medidas provisórias editadas 
pelo Presidente Lula.

Destaco as Medidas Provisórias nºs 488 e 489, 
que tratam da realização das Olimpíadas no Brasil. O 
Ministro do Esporte, Orlando Silva, esteve conosco e 
tem reiterado várias vezes a importância dessas maté-
rias. Nós  estamos aqui para votá-las porque são impor-
tantes para esse evento que gerará emprego e renda 
para milhões de brasileiros não só no Rio de Janeiro, 
mas em todo o País, à medida que se implementem 
em sua plenitude os projetos relativos à realização das 
Olimpíadas e da Copa do Mundo.

Sr. Presidente, não há embaraço ou obstáculo 
para que, além de votarmos as medidas provisórias, 
votemos ainda hoje, e não amanhã – se não for hoje, 
provavelmente não será nesta convocação, ficará para 
depois das eleições, o que é um grave equívoco –, em 
sessão extraordinária, as PECs nºs 300, de 2008, e 
308, de 2004.

Há uma expectativa, já tantas e tantas vezes 
reiterada, de policiais e bombeiros de todo o País, 
no caso da PEC nº 300. Nós temos verbalizado essa 
ansiedade desde a primeira votação na Comissão de 
Constituição e Justiça há mais de ano. Estive presen-
te, defendi e votei a favor da matéria. Agora, estamos 
na fase final de tramitação.

Precisamos fazer justiça aos profissionais da 
segurança pública, uma vez que já votamos matérias 
similares em relação a outras categorias profissionais. 
Lembro o piso salarial dos professores: aprovamos a 
PEC; depois, votamos a lei, que foi, de forma lamen-
tável, parcialmente sacrificada e mutilada por força de 
decisão do Supremo Tribunal Federal.

Votamos a PEC dos agentes comunitários de 
saúde, instituindo também piso nacional para essa 
categoria.

Estamos  agora debatendo a lei. É importante 
que também possamos votá-la, para completar, ainda 
nesta Legislatura, a obra que iniciamos, reconhecendo 
os direitos e as garantias dos agentes comunitários 
de saúde.

É nesse contexto, é exatamente nesse âmbito 
que se situam as PECs nºs 300 e 308.

Quero renovar meu apelo, em nome dos policiais 
e bombeiros militares maranhenses, no sentido de que 
seja realizada, ainda hoje, nesta terça-feira – o quorum 
vem se elevando, felizmente, a cada minuto, e não há 
dúvida de que até as 18h30min teremos o número ne-
cessário –, a finalização da tramitação da PEC nº 300, 
em sessão extraordinária, sem prejuízo do debate das 
medidas provisórias editadas pelo Presidente Lula.
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Que iniciemos, ao mesmo tempo, a votação da 
PEC nº 308, uma vez que os profissionais da seguran-
ça pública – aí incluídos, evidentemente, os agentes 
penitenciários, que pretendem constituir a futura polí-
cia penitenciária – possam também merecer atenção 
desta Casa.

Não se cuida de demandas puramente corpora-
tivas. Ao contrário. São demandas que interessam ao 
País, na medida em que é impossível se ter um bom 
sistema de segurança pública sem profissionais moti-
vados e valorizados.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Obri-

gado, Deputado Flávio Dino.
O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
telespectadores, quero fazer um apelo ao Plenário 
para que possamos nos unir, em esforço, e viabili-
zar a aprovação, o mais rapidamente possível, da lei 
complementar que regula o piso nacional dos agentes 
comunitários de saúde e dos agentes de combate a 
endemias.

Essa  é uma luta antiga, uma luta histórica des-
ses trabalhadores e trabalhadoras da saúde do nos-
so País.

Tivemos o privilégio de ser o precursor da criação 
dos primeiros agentes comunitários de saúde quando 
éramos Prefeito da nossa cidade de Icapuí, no Ceará. 
Essa experiência se expandiu por todo o Estado, 3 anos 
depois. Hoje, é uma experiência nacional vitoriosa.

Graças à luta desses trabalhadores, temos con-
seguido reduzir os maus indicadores da saúde, me-
lhorando a condição de vida do nosso povo, sobretudo 
de mulheres, crianças e idosos.

Essa é uma causa extremamente nobre e impor-
tante, pela qual estamos empenhados na Comissão 
Especial, junto com nossa Relatora, Deputada Fátima 
Bezerra, com quem conversamos hoje. O objetivo é 
sensibilizarmos os Parlamentares e chegarmos a um 
acordo no sentido de aprovarmos esse piso, muito 
importante para fortalecer o trabalho tão fundamental 
que desempenham os agentes comunitários de saúde 
e os agentes de combate a endemias. Por isso faço 
este apelo.

Já  conversamos com o Ministro de Relações 
Institucionais, Alexandre Padilha. Existe uma comis-
são discutindo a construção de um acordo, a fim de 
que possamos estabelecer gradativamente um piso 
nacional para esses profissionais que dão contribuição 
muito importante à saúde no nosso País.

Tal qual essa luta, é fundamental registrar também 
a aprovação da PEC nº 300, de 2008, que trata do piso 
nacional dos policiais civis e militares e bombeiros mi-

litares, profissionais que dão contribuição fundamental 
à segurança pública, arriscando a vida em defesa da 
proteção da nossa gente.

É muito importante estarmos irmanados no pro-
pósito de aprovar essa PEC, para fortalecer a categoria 
desses profissionais que prestam relevantes serviços 
à Nação brasileira. Fazemos, portanto, este apelo.

Infelizmente, mais uma vez, não haverá quorum 
ou acordo para viabilizar essa e outras matérias, como 
as medidas provisórias. Esperamos que, assim que 
passe este processo eleitoral, possamos aprová-la por 
consenso, porque é muito importante para a proteção 
do nosso povo, e, com isso, garantir uma vida mais 
tranquila para as famílias dos policiais civis e militares 
e dos bombeiros.

Quero fazer este registro e dizer que vamos con-
tinuar esse...

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Para 

concluir.
O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Com a 

palavra o Deputado Ronaldo Caiado.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, não sei como descrever tudo isso a que 
estamos assistindo. O Presidente da Casa nos enca-
minhou não apenas um, mas vários comunicados – 
telegramas e telefonemas – para que estivéssemos 
aqui hoje para votar algumas medidas provisórias e 
a PEC nº 300, de 2008. Até agora, não temos nem a 
presença do Deputado Michel Temer, que deve estar 
ocupado com sua campanha para Vice-Presidente da 
República.

Também estamos vendo que existe uma obstru-
ção branca. A verdade é essa. A base do Governo pe-
diu aos seus Parlamentares que não comparecessem 
ao plenário para que o quorum não fosse alcançado, 
para que se derrubasse a sessão e, com isso, não 
avançássemos nas votações. Este é um processo de 
desmoralização da Casa, Sr. Presidente. Isso é inacei-
tável e inadmissível!

Qual  a importância, então, de se convocar uma 
sessão da Câmara dos Deputados, um esforço con-
centrado, sendo que o Presidente da Casa já havia 
assumido, em primeiro lugar, o compromisso de votar 
a regulamentação da Emenda nº 29, de 2000?

Centenas de Prefeitos estão aí aguardando exa-
tamente aquilo que o Governo não quer assumir. E o 
Presidente da República vai aos encontros e diz que 
é uma vergonha a Câmara dos Deputados não votar, 
é uma vergonha o Presidente não pautar as matérias: 
“Essa matéria está lá. Isso é desinteresse dos Parla-
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mentares”. Mais uma vez S.Exa. achincalha a Câmara 
dos Deputados, responsabilizando-nos por não repas-
sar mais 35 bilhões de reais para a saúde, que está na 
UTI. Isso é o que é grave neste momento. 

Não há política de saúde. Há a política de marke-
ting do Governo Federal, que gasta muito mais com 
isso do que com a saúde do povo brasileiro. Essa é a 
verdade a que estamos assistindo. 

Os policiais e bombeiros militares aguardam a 
votação em segundo turno, Sr. Presidente. Está lá no 
telegrama do Presidente desta Casa. Onde S.Exa. 
está? Nem para presidir a sessão com os Líderes, nem 
para colocar em prática o motivo de sua convocação. 
Os policiais já não acreditam mais que a matéria será 
votada em segundo turno. Como nós, Parlamentares, 
diremos aos policiais e bombeiros militares em que 
data a proposição será votada?

Então, que o Líder e a base do Governo assu-
mam que são contra a votação do segundo turno da 
PEC 300, de 2008, que atende aos policiais e bom-
beiros militares no País. É  preciso que isso seja dito. 
Vamos desmascarar os que querem iludir, enganar, já 
que temos quorum suficiente hoje na Casa para vo-
tarmos não apenas o segundo turno da PEC nº 300, 
de 2008, mas também a regulamentação da Emenda 
nº 29, de 2000, e levarmos recursos à área da saúde, 
muito mais importante que essas medidas provisória 
que estão aí.

Sr. Presidente, gostaria de comentar um assunto 
que me decepcionou enormemente no decorrer das 
últimas 3 semanas. Sempre tive um relacionamento 
muito respeitoso com o Ministro do Trabalho, Carlos 
Lupi, do PDT. Ao solicitar uma audiência com S.Exa. 
para pedir que fosse aprovado e publicado o registro 
de um sindicato rural em Britânia, Município no meu 
Estado de Goiás – essa matéria está em tramitação no 
Ministério do Trabalho há 3 anos –, em primeiro lugar, 
não fui recebido, depois fui informado de que S.Exa. 
teve um desentendimento com a CNA, tomou ojeriza 
a produtor rural e não vai mais autorizar nenhuma 
instalação de sindicato rural no País. Isso é muito gra-
ve, Sr. Presidente. Ele é Ministro do PT ou é Ministro 
de Estado? Esta é a pergunta que faço. S.Exa. tem a 
prerrogativa de mandar publicar o registro de um sin-
dicato patronal no Município de Britânia, em Goiás, 
meu Estado, que tramita no Ministério do Trabalho há 
3 anos. Mas, por uma questão pessoal, de humor ou 
de vaidade, por desentendimentos entre ele e a CNA, 
diz que, de agora em diante, não autoriza mais o re-
gistro de nenhum sindicato rural no País.

É  algo inimaginável! Estamos vivendo em um 
processo democrático ou em um Estado no qual a 
posição de um Ministro depende da vontade do PT, 

do Líder do Governo, e não do que a legislação de-
termina? É a pergunta que faço. É um momento im-
portante da vida nacional. Infelizmente, a máquina do 
Governo está sendo usada para interferir no processo 
eleitoral. Isso é crime eleitoral. Estamos assistindo a 
isso. Estão ameaçando com as estruturas que têm, 
como BNDES, fundos de pensão, Ministérios, repre-
sentatividade dos Estados. Agora, chegar ao ponto 
de declarar guerra ao produtor e afirmar que se tem 
ojeriza a produtor rural? O que é isso? Um governo 
sustentado pelo produtor rural! Este Governo só teve 
superávit na balança comercial à custa do produtor 
rural. Quem pagou a dívida externa brasileira não foi 
o Governo Lula. Quem pagou a dívida externa brasi-
leira foi o produtor rural, que deu superávit à balança 
comercial. Então, que o Ministro tenha um mínimo de 
respeito. Por mais urbano que seja, deve ter pelo me-
nos respeito e consideração a uma classe como essa, 
que tem o direito de organizar-se, promover eventos, 
qualificar os trabalhadores rurais e a mão de obra no 
meu Estado, promover cursos, expandir as ações do 
setor produtivo primário. Não podemos aceitar que um 
Ministro de Estado, o Ministro Lupi, do Trabalho, afirme 
que é inimigo do produtor rural, que não  autoriza nem 
registra mais nenhum sindicato no País, porque teve 
um desentendimento com a CNA.

A que ponto nós chegamos, Sr. Presidente! A que 
situação nós chegamos no Brasil! Hoje, no Governo, 
não vemos mais Ministros com a estatura de Ministros 
de Estado. Estamos vendo no cargo pessoas que são 
fiéis ao partido e ao Presidente da República, não à 
estrutura de Estado, que deve ser respeitada pelas 
regras e pelas normas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O  SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 

palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Questão de 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
referir-me ao discurso do Deputado Ronaldo Caiado, 
porque o Ministro Carlos Lupi é do meu partido.

Peço autorização a V.Exa. para chamar a atenção 
para um fato. O Deputado Ronaldo Caiado não disse 
que ouviu do Ministro Lupi que é inimigo do produtor 
rural. Disse que disseram. É o diz que diz que.

Como um Ministro de Estado, de qualquer partido 
ou governo, chegaria ao absurdo de declarar-se inimigo 
dos produtores rurais? Penso que estamos diante de 
uma afirmação que tem caráter tão subjetivo que não 
permite outra coisa a não ser um desmentido, sem que 
haja necessidade de ouvir a parte, porque isso conduz 
a um absurdo. Quem diria isso? Quem diria que não 
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licencia somente mais um sindicato ou que licencia 
outros sindicatos? Quem determina isso é a lei.

Quero deixar registrada essa divergência, ratifi-
cando que não houve afirmação do Deputado Ronal-
do Caiado de que ouviu isso do Ministro. Da tribuna, 
S.Exa. falou que disseram que o Ministro disse. Nesse 
diz que diz que, dou crédito e fé ao trabalho do Minis-
tro Carlos Lupi.

Estou pronto para outros debates, se o Presi-
dente permitir.

O  SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, 
peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O  SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa 
matéria tramita na Casa há 3 anos, junto ao Ministério 
do Trabalho. Na mesa do Presidente já está há mais 
de 1 ano. A questão é exatamente por um desenten-
dimento que houve com a Confederação Nacional da 
Agricultura e, desse momento em diante, S.Exa. não 
autorizou mais nenhum registro de nenhum sindicato 
do Brasil.

Está claro, Deputados. Essa é a posição pessoal 
de S.Exa., extrapolando a prerrogativa que tem como 
Ministro de Estado. S.Exa. não tem o direito de fazer 
isso. As discussões e os desentendimentos existem, 
nem por isso pode ser tomada uma decisão de ordem 
pessoal e impedir que esses registros sejam publica-
dos e esses sindicatos, instalados. 

É essa a discussão que estamos tendo, com o fiel 
relato do que está acontecendo. Esse é o diagnóstico 
real, Deputado Miro Teixeira. É o que está acontecendo. 
Infelizmente, um desentendimento leva agora a essa 
decisão autoritária, prepotente, arrogante, que não 
deve ser estilo de um Ministro de Estado.

O  SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Tem a 
palavra pela ordem o nobre Deputado Miro Teixeira, 
para concluir.

O  SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
tem todo o direito à opinião. A contradita foi minha, 
não foi dele. Mas acho que o debate democrático é 
bom. S.Exa. veio aqui e confirmou o que eu disse. 
S.Exa. não afirmou que ouviu isso do Ministro. Emitir 
essa opinião é um direito do Deputado. S.Exa. tem 
essa opinião. Muito bem. Mas lançar sobre o Ministro 
a responsabilidade de algo que o Deputado disse que 
não ouviu dele, mas que ele presume... É um direito 
do Deputado presumir, mas o Ministro não disse isso, 
e duvido que assim proceda.

Porém , dou uma sugestão ao Deputado Ronal-
do Caiado: faça um requerimento de informações ao 

Ministro do Trabalho, perguntando o que se passa com 
o registro desse sindicato. Não tenho dúvidas de que 
ele responderá se o processo está legal, se o proces-
so não está legal ou se está em vias de despacho, e 
a Câmara dos Deputados usará as prerrogativas que 
a Constituição lhe dá.

Permita-me dar-lhe a sugestão. Acho que é uma 
boa maneira de sairmos do terreno das palavras, de 
que alguém disse isso ou disse aquilo, e irmos para 
a constatação documental do que verdadeiramente 
se passa.

O  SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Tem a 
palavra o Sr. Deputado Ronaldo Caiado.

O  SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, melhor 
do que o requerimento de informação é exatamente o 
conselho do Deputado Miro Teixeira, que já foi Minis-
tro de Estado e jamais tomou decisões por questões 
partidárias. Então, deverá aconselhar o seu colega 
de partido a que tenha o mesmo comportamento que 
S.Exa., quando esteve à frente do Ministério das Co-
municações.

Muito obrigado.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Não tenho dúvida de que 
ele tem o mesmo comportamento.

O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Conce-
do a palavra ao Deputado Carlos Willian.

O SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC – MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho à tribuna 
para falar sobre a morosidade não do Governo, mas 
da máquina administrativa. Em todo o País e em todo 
o mundo as coisas são demoradas.

Acabamos de assistir a embate bastante inteli-
gente entre 2 líderes políticos sobre um caso que está 
sob a responsabilidade do Ministro Carlos Lupi. Con-
cordo com o Deputado Miro Teixeira. O Ministro Carlos 
Lupi não é do meu partido, mas, convenhamos, é um 
dos Ministros que mais trabalham nesta Presidência 
da República, é um dos que mais têm demonstrado 
resultados ao Presidente Lula, tanto é que nunca foram 
criados tantos cargos e empregos no Brasil.

Portanto , é inadmissível dizer que o Ministro 
Carlos Lupi é inimigo de alguma classe trabalhadora 
ou social do Brasil. Se algum Deputado, seja do Go-
verno, seja da Oposição, tiver que usar esses micro-
fones, que o faça simplesmente para elogiar o grande 
trabalho que o Ministro Carlos Lupi tem feito à frente 
do Ministério do Trabalho.

Quero falar também, Sr. Presidente, sobre a redu-
ção da jornada de trabalho dos enfermeiros, técnicos 
de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras 
para 30 horas semanais. Esse projeto, Sr. Presidente, 
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está pronto para ser votado, mas, como as medidas 
provisórias estão trancando a pauta, não temos con-
dições de votá-lo.

Depois das eleições, teremos de trazer de volta 
à pauta, com muita força, esse projeto de redução da 
jornada de trabalho da enfermagem para 30 horas. Esse 
é um dos principais projetos que devem ser votados 
nesta Casa depois do período eleitoral.

Temos de fazer justiça, pois as enfermeiras, os 
auxiliares, as parteiras e os técnicos de enfermagem 
do Brasil têm que ter essa jornada reduzida, para o 
bem da saúde brasileira e até mesmo para aumentar-
mos os postos de trabalho da enfermagem.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Carlos Willian, 
o Sr. Ilderlei Cordeiro, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Ratinho Junior, § 2º do 
art. 18 do Regimento Interno.

O SR. GERSON PERES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ratinho Junior) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O  SR. GERSON PERES (PP – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. poderia 
nos informar onde está o Presidente da Casa?

Já estamos aqui e são 17h30min. Viemos devido 
a uma convocação da Presidência para tratar de ma-
térias como as PECs nºs 300 e 308 e outras. Estamos 
brincando com a sociedade brasileira em pleno perío-
do eleitoral, e os únicos prejudicados, Sr. Presidente, 
somos nós mesmos, que viemos dos nossos Estados, 
que paralisamos nossas campanhas.

Se o Presidente Michel Temer presidir os tra-
balhos, a Casa ficará cheia. V.Exa. prestaria um bom 
serviço ao mandar chamá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Ratinho Junior) – Regis-
tramos a presença de 336 Srs. Deputados na Casa e, 
no painel, estão registrados 212 Deputados.

Convocamos todos os Srs. Deputados que se 
encontram nos gabinetes e na Casa para virem regis-
trar presença, a fim de darmos início à Ordem do Dia, 
com 257 Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Ratinho Junior) – Conce-
do a palavra ao Sr. Deputado Raimundo Gomes de 
Matos.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 
– CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, a saúde pública brasileira preci-
sa, acima de tudo, que esta Casa tome determinados 
posicionamentos.

Há uma luta para concretizarmos as matérias, 
já aprovadas nesta Casa e no Senado, relativas ao 
piso dos agentes comunitários de saúde e dos agen-
tes de combate a endemias. Para a regulamentação 
dessa matéria, ainda falta a Deputada Fátima entregar 

o relatório, mas esse período legislativo a impede de 
apresentá-lo na Comissão.

Então , faço este pronunciamento pelos 300 mil 
agentes comunitários de saúde e profissionais da área 
da saúde, agentes de combate a endemias, que es-
peram desta Casa a resposta ao que nós efetivamos 
na Emenda Constitucional nº 63, já promulgada em 
fevereiro.

O que também me traz à tribuna neste momento 
é a questão da residência médica. O descaso do Go-
verno Federal com a saúde pública brasileira a cada 
dia agrava a situação da nossa população dependente 
do SUS. Como se isso não bastasse, desde 2006, os 
médicos residentes fizeram uma pactuação para que 
fosse normatizada a sua jornada de trabalho. Foi esta-
belecida uma comissão, e até hoje o Governo Federal 
não deu a mínima para os médicos residentes.

A partir de hoje, portanto, todos os médicos re-
sidentes, pela responsabilidade que têm com os pa-
cientes, estão em greve. É inconcebível que o médico 
residente tenha essa jornada de trabalho, não tenha 
uma remuneração condigna, tenha que dar resposta à 
sociedade brasileira, e que o Governo Federal, desde 
2006 – desculpem-me o termo –, venha protelando, 
ou, num linguajar mais direto, enrolando os médicos 
residentes.

Mais de 30 mil médicos residentes esperam que 
essa matéria seja realmente elucidada, que seja feita 
essa composição, para que possamos ter melhoria 
nos indicadores de saúde.

É claro que a Associação Médica Brasileira, o 
Ministro do Planejamento e os Ministros da Educação 
e da Saúde, lado a lado, têm de tomar um posiciona-
mento, em vez de ficar protelando essa matéria há 
tantos anos. Existem várias lacunas que precisam ser 
preenchidas. São cerca de 50 especialidades médicas 
que devem ser normatizadas pelo Governo.

É  preciso resolver o problema do salário-base, do 
reajuste, da insalubridade, da licença-maternidade, do 
13º salário, assim como também as próprias condições 
de trabalho dos médicos residentes, principalmente neste 
momento em que toda a categoria, em âmbito nacional, 
paralisa seus trabalhos. Todos os 30 mil médicos resi-
dentes, no Brasil, estão paralisando as atividades a partir 
de hoje, o que vai gerar, realmente, um caos na saúde 
pública brasileira, pois já há toda essa fragilidade.

É claro que esses profissionais precisam ter o 
apoio dos catedráticos no aspecto ético e no aspec-
to da legitimidade da sua formação, mas jamais esta 
Casa poderá dar as costas ao problema.

Por isso, amanhã, nas Comissões de Educação 
e de Seguridade Social, darei entrada em requerimen-
to sobre audiência pública, a fim de elucidarmos toda 
essa problemática referente aos médicos residentes, 
categoria que precisa não só do apoio do Governo 
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Federal, mas também de uma normatização dentro 
do pacto federativo.

Sabemos o quanto os médicos residentes tra-
balham e o quanto a carga horária deles fortalece as 
ações da saúde pública brasileira.

Durante o discurso do Sr. Raimundo Go-
mes de Matos, o Sr. Ratinho Junior, § 2º do art. 
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Ilderlei Cor-
deiro, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Tem a 
palavra pela ordem a Deputada Vanessa Grazziotin.

A  SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, companheiros e 
companheiras, no dia 10 de agosto o Presidente Lula 
sancionou a Lei nº 12.309, que estabelece as diretrizes 
orçamentárias para 2011 e determina como deverá ser 
elaborado o Orçamento Geral da União para 2011.

Essa  lei orienta a elaboração do Orçamento Geral 
da União para o ano de 2011. O Relator da LDO deste 
ano na Comissão Mista de Orçamento foi o Senador 
Tião Viana, do Acre. 

S.Exa. apresentou em seu relatório, Anexo IV, item 
2, os recursos que não podem ser objeto de contingen-
ciamento, ou seja, despesas que não serão objeto de 
limitação de empenho. No Anexo IV são listadas inú-
meras atividades, projetos e despesas que não podem 
sofrer contingenciamento por conta de decisão legal, 
como os repasses constitucionais, os recursos para o 
Bolsa Família, o pagamento de abono salarial. Enfim, 
S.Exa. lista uma série de despesas que não poderão 
sofrer contingenciamentos, não poderão ter seus re-
cursos bloqueados. 

No item 2 desse Anexo IV são listadas outras 
despesas que não podem ser objeto de contingencia-
mento. Conseguimos, por iniciativa do Senador Tião 
Viana, que a Comissão Mista de Orçamento aprovasse 
o item 8, que proíbe o contingenciamento dos recur-
sos no âmbito da Superintendência da Zona Franca 
de Manaus – SUFRAMA, porque a Superintendência 
da Zona Franca de Manaus, além de fiscalizar e co-
ordenar as empresas e todas as atividades relativas 
à Zona Franca de Manaus, também é uma autarquia 
que arrecada recursos. Entretanto , uma boa parte dos 
recursos vem sendo contingenciada, com isso, não 
permite que sejam utilizados para o desenvolvimento 
dos Estados da região. 

Nós agimos em parceria com o Governo Federal, 
sobretudo com o Presidente Lula, e conseguimos aprovar 
o item 8, proibindo o contingenciamento. O Presidente 
Lula analisou a matéria e, em uma reunião interminis-
terial, com a participação de vários Ministérios, inclusi-
ve o da Fazenda, optou por acatar nossa solicitação, e 
manteve o item 8 sem veto, Sr. Presidente. 

O que isso significa? Significa que a decisão do 
Presidente Lula, mais uma vez, contribui enormemente 
para o desenvolvimento da região, não apenas para o 
Estado do Amazonas, mas também para os Estados 
do Acre, de Rondônia, de Roraima e do Amapá. Nós 
teremos, no ano de 2011, Deputado Lindomar Garçon, 
recursos que deverão servir para a implantação de in-
fraestrutura nesses Estados. 

Então, quero não apenas cumprimentar, mas 
também agradecer profundamente ao Presidente Lula, 
ao Ministro Padilha, ao Ministro Paulo Bernardo, que 
defenderam essa matéria que permite que mais re-
cursos sejam aplicados em uma região tão importante 
para nosso Brasil. 

Cumprimento o Presidente Lula e agradecer a 
S.Exa. por mais essa vitória, por mais essa conquista.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Marcos Antonio para 
fazer uma breve intervenção.

O SR. MARCOS ANTONIO (Bloco/PRB – PE. 
Reclamação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, usando o art. 96 do Regimento Interno, quero, com 
muita compreensão da sua parte, dizer que vim a esta 
Casa para votar a PEC nº 300. 

A  imprensa fala que os Deputados estão ocupa-
dos em seus Estados, fazendo campanha, mas nós 
viemos a Brasília para votar a PEC nº 300, sobre os 
policiais. O Deputado Major Fábio é precursor da luta 
pela sua aprovação, juntamente com o Deputado Ar-
naldo Faria de Sá e demais Deputados.

Então, quero dizer ao Brasil, a esta Casa e a 
todos os Deputados que estamos aqui para, de fato, 
votar a PEC nº 300. Esse é o nosso intuito e é nossa 
obrigação fazer isso. 

O Deputado Marcos Antonio, negrão abençoa-
do de Pernambuco, e eu estamos aqui para votar a 
PEC nº 300.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Tem a 

palavra o Deputado Francisco Rodrigues.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (DEM – RR. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, eu gostaria de fazer um registro que consi-
dero da mais elevada importância para o meu Estado, 
Roraima. Aliás, na atividade parlamentar, uma questão 
fundamental é o sentimento de gratidão.

Sr. Presidente, o nosso Estado, hoje, está reali-
zando uma grande obra de integração da Amazônia, 
com mais de 400 quilômetros de rodovia federal recu-
perada. E não apenas eu, mas principalmente o povo 
da minha terra, do Estado de Roraima, por uma questão 
de justiça, tem a agradecer ao Presidente Lula. 
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Estávamos com a rodovia literalmente acabada, 
praticamente intransitável, e agora estamos com mais 
de 300 milhões de reais para obras que estão em exe-
cução. Não são promessas; são obras efetivamente 
iniciadas. Quatro empresas desenvolvem um excep-
cional trabalho na recuperação da BR-174 – aliás, obra 
fundamental para a Amazônia, porque a rodovia liga 
Manaus, capital do Estado do Amazonas, a Caracas, 
Capital da Venezuela, em praticamente 2.200 quilôme-
tros. Só  no Estado de Roraima são mil quilômetros.

Sr. Presidente, esse é um registro que eu não po-
deria, jamais, deixar de fazer, porque vejo a satisfação 
do nosso povo. Vejo, acima de tudo, hoje, a capilarida-
de que essa obra dará a essa estrada, com todas as 
vias paralelas, com as rodovias secundárias do nosso 
Estado a serem alimentadas por essa grande espinha 
dorsal, que é a BR-174, ligando a capital do meu Estado 
ao Estado do Amazonas, na direção sul, e à República 
Bolivariana da Venezuela, na direção norte.

Portanto, esse era um registro, adicionado ainda a 
outro, em outra importante rodovia, a famosa Perimetral 
Norte, uma rodovia fundamental para a Região Norte, 
que corta substancialmente, no sentido longitudinal, o 
Estado de Roraima. Ali também há quase 78 milhões de 
reais já alocados, com ordem de serviço nas mãos das 
construtoras e obras sendo executadas, dando à região 
sul do meu Estado, à região de São Luiz, de Caroebe, 
de São João da Baliza e de Rorainópolis, uma condição 
ímpar de desenvolvimento. Como já dizia o Presidente 
Washington Luís, “governar é abrir estradas”.

Roraima é um Estado estratégico na Amazônia. 
Aliás , por ser a última fronteira agrícola do País, Roraima 
precisa, como estamos tendo agora, de rodovias com 
qualidade confiável, para que possamos transformar o 
Estado mais setentrional do Brasil, que tem dois terços 
do seu território no Hemisfério Norte, ou seja, acima da 
Linha do Equador, e dar alento e acima de tudo confian-
ça a todos nós, políticos e empresários, e à população 
em geral, de que estamos no caminho certo. 

Com o Governador Anchieta Júnior, haveremos 
de construir um novo tempo no Estado de Roraima. 

Muito obrigado. 
A SRA.  EMÍLIA FERNANDES (PT-RS. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-

putados, lamento profundamente que não tenhamos 
quorum para votar as medidas provisórias e as PECs 
nºs 300 e 308.

Nos últimos dias, de 13 a 16 julho de 2010, ocor-
reu a XI Conferência Regional sobre a Mulher da Amé-
rica Latina e do Caribe. Essa Conferência é um órgão 
subsidiário da Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe – CEPAL, convocada em caráter 
permanente e regular e com frequência não superior 
a 3 anos, para identificar as necessidades regionais 

e sub-regionais das mulheres, apresentar recomen-
dações, realizar avaliações periódicas das atividades 
realizadas em cumprimento dos acordos e planos re-
gionais e internacionais sobre o tema, e proporcionar 
um fórum para o debate sobre estes assuntos.

A XI Conferência Regional avaliou as conquis-
tas e os desafios regionais em relação à igualdade 
de gênero, dando especial atenção à autonomia e ao 
empoderamento econômico das mulheres, com base 
na avaliação dos principais avanços e desafios no cum-
primento dos compromissos assumidos no Consenso 
de Quito (resultado da X Conferência Regional), na IV 
Conferência Mundial sobre a Mulher (Beijing, 1995) e 
em outras conferências regionais sobre a mulher.

Realizada pela primeira vez no Brasil, a XI Con-
ferência avaliou e discutiu o empoderamento econô-
mico das mulheres e as políticas públicas, a inclusão 
de mulheres indígenas e afrodescendentes, assim 
como a reconstrução, com igualdade de gênero, do 
Chile e do Haiti.

Participaram da XI Conferência Ministras e re-
presentantes dos mecanismos governamentais de 
políticas para as mulheres dos países da região, que 
aprovaram o documento Consenso de Brasília, no qual 
consta um conjunto de recomendações de políticas 
para as mulheres, estruturado em 8 eixos:

1) conquistar maior autonomia econômica e igual-
dade na esfera do trabalho para a mulher;

2) fortalecer a cidadania das mulheres; 
3) ampliar a participação das mulheres nos pro-

cessos de tomada de decisões e nas esferas de po-
der;

4) enfrentar todas as formas de violência contra 
a mulher;

5) facilitar o acesso das mulheres às novas tecno-
logias e promover meios de comunicação igualitários, 
democráticos e não discriminatórios;

6) promover a saúde integral e os direitos sexuais 
e reprodutivos das mulheres; 

7) realizar atividades de capacitação, intercâm-
bio e difusão que permitam a formulação de políticas 
baseadas nos dados do Observatório da Igualdade de 
Gênero da América Latina e do Caribe.

Este documento vai orientar as políticas para as 
mulheres na região da América Latina e do Caribe nos 
próximos 3 anos.

Sr. Presidente, registramos nos Anais da Casa 
o documento denominado Consenso de Brasília, que 
deve ser amplamente debatido e conhecido em todo 
o Brasil, não apenas por mulheres, mas também por 
homens que lutam pela igualdade. 

Muito obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
ORADORA:
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O   SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer o re-
gistro da realização do 4º Seminário Latino-Americano 
de Anistia e Direitos Humanos e lamentar que esse 
seminário tenha ocorrido no momento em que o Tri-
bunal de Contas da União, de forma indevida, faz uma 
interferência e demonstra incompetência na questão 
de descumprir a Lei da Anistia e os Atos das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias.

Quero cobrar, Sr. Presidente! Se temos na Casa 
mais de 340 Srs. Parlamentares, que já se declare o 
início da Ordem do Dia. Sabemos que vai haver obstru-
ção da Oposição, mas queremos iniciar esse processo 
para votar, em segundo turno, a PEC nº 300, que é um 
compromisso do Presidente Michel Temer, reafirmado 
ontem na Folha de S.Paulo. Como já existe o acordo 
de texto, que se inicie a votação da PEC nº 308 da Po-
lícia Penal, que também é um compromisso da Casa. 
Constou, inclusive, da nossa convocação extraordiná-
ria para esta sessão de hoje a votação das medidas 
provisórias e das PECs nºs 300 e 308. 

Sr. Presidente, é importante resolvermos logo 
isso. Já estamos o dia inteiro sem atingir o quorum. 
Há quorum na Casa. É preciso dar início à atividade 
legislativa concreta. Não podemos ficar apenas nessa 
espera indeterminada, indefinida, porque, daqui a pou-
co, acaba acontecendo um descontrole, em razão da 
falta de decisão desta Casa, tanto do pessoal de apoio 
à PEC nº 300 quanto do pessoal de apoio à PEC nº 308. 
Depois a responsabilidade não será deles. Será nossa 
porque não tomamos nenhuma atitude. Sabemos que 
o Governo quer usar a votação da PEC nº 300 para 
empurrar a apreciação das medidas provisórias, mas 
queremos definir a questão dessa PEC.

Chega! Já é hora da votação da PEC nº 300 e 
também do início da votação da PEC nº 308, que já 
está demorando muito. Concordaram com todos os 
aspectos, com todas as exigências, suprimiram várias 
propostas contidas no relatório da PEC nº 308 feito por 
mim. Vamos votar já, agora!

Obrigado, Sr. Presidente.
O  SR. DAGOBERTO (PDT – MS. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, peço à Presidência da Casa 
o mesmo que o Deputado Arnaldo Jardim acabou de 
solicitar. Um dos motivos da nossa convocação foi 
discutir, hoje, exclusivamente, a PEC nº 300. Eu acho 
isso muito importante.

Já chegamos a um entendimento. O assunto já 
foi discutido pelos Líderes na Casa. Estamos prontos 
para votá-lo em segundo turno. Esperamos o interstício. 
Não há razão para se ganhar tempo em relação a essa 
questão, o que prejudica todos os policiais militares e 
civis e corpos de bombeiros. Aliás, alguns estão nesta 

Casa. Eles não aguentam mais. Fizeram muitas visitas 
a esta Casa, exigindo que essa PEC seja votada.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, peço que 
coloque a matéria na pauta. No Colégio de Líderes, 
vamos lutar para que essa PEC seja votada ainda hoje, 
se houver quorum suficiente para apreciá-la.

Eram essas as considerações que queria fazer.
Muito obrigado.
O  SR. LINDOMAR GARÇON (PV – RO. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero, neste mo-
mento, fazer uma convocação aos Deputados que se 
encontram em Brasília. Já temos 231 Deputados pre-
sentes na Casa. Com certeza absoluta, hoje, há pos-
sibilidade de votarmos as PECs nºs 300 e 308.

Viemos de todos os lugares deste Brasil para 
ver essa votação acontecer hoje. Portanto, estamos 
aguardando os Parlamentares chegarem. Os policiais 
militares e os agentes penitenciários do Brasil estão 
acompanhando a presença.

Às vezes, o Parlamentar faz um discurso, alegan-
do que os membros do seu partido estão presentes, 
estão votando, mas, quando se olha no plenário, os 
Parlamentares daquele partido não estão presentes. 

Então, estamos prontos para esclarecer a socie-
dade brasileira, principalmente os policiais militares 
e os agentes penitenciários, que não podemos ficar 
no discurso, afirmando que o Parlamentar está a fa-
vor, mas, na hora de conferir no painel, ele não está 
presente. 

Venham ao plenário e façam com que o seu voto 
seja válido, porque as PECs nºs 308 e 300 terão de 
ser votadas hoje.

O Sr. Ilderlei Cordeiro, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Dagoberto, § 
2º do art. 18 do Regimento Interno.

O  SR. PRESIDENTE (Dagoberto) – Com a pa-
lavra o Deputado Marçal Filho.

O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB-MS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente Dagoberto, que 
assume a Presidência neste momento, Sras. e Srs. 
Deputados, gostaria de fazer coro com aqueles Depu-
tados que já se manifestaram sobre a PEC nº 300, de 
2008, e a PEC nº 308, de 2004, tanto em relação aos 
policiais militares, policiais civis e bombeiros quanto 
em relação aos agentes penitenciários. Inúmeros De-
putados nesta Casa trabalharam muito nessa questão 
que envolve segurança pública, sem dúvida alguma 
um problema hoje. Nós, que estamos percorrendo os 
nossos Estados, estamos sentindo isso. Lá em Mato 
Grosso do Sul não é diferente. Lá no meu Estado, as 
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pessoas clamam por uma melhor segurança pública. 
Assim ocorre no País inteiro. 

Os protagonistas da segurança pública são jus-
tamente os policiais militares, os policiais civis, os 
bombeiros, os agentes penitenciários. Então , pedimos 
celeridade. Aliás, fomos convocados para votar justa-
mente essas duas matérias, a PEC nº 300, de 2008, 
e a PEC nº 308, de 2004. 

Também gostaria de alertar a Presidência da 
Câmara e os Líderes partidários para a questão da re-
dução da jornada de trabalho da enfermagem para 30 
horas semanais. Muitos profissionais da área da saúde 
aqui estão aguardando que uma decisão seja tomada 
em relação às 30 horas. Sabemos o trabalho que rea-
liza o profissional da enfermagem, o que ele passa, o 
estresse a que está submetido. Todas as Comissões 
já deram parecer favorável. Está mais do que na hora 
de também apreciarmos essa matéria e atender ao 
pessoal da enfermagem, que também está em Brasília 
esperando uma manifestação dos Parlamentares. 

Por falar em enfermagem, nós, que percorremos 
todos os municípios de Mato Grosso do Sul, estamos 
ouvindo muitas reclamações sobre a área da saúde, 
o que nos preocupa. Precisamos investir mais na área 
da saúde pública deste País. Para que isso ocorra, 
precisamos regulamentar a Emenda nº 29, de 2000. 
Precisamos fazer com que realmente o Governo Fe-
deral se obrigue a gastar mais na área da saúde, que 
possa percentualmente destinar mais recursos para a 
área da saúde, que é um dos grandes problemas hoje 
em nosso País, ao lado da segurança pública. 

Exames demoram a ser realizados, cirurgias de-
moram a ser feitas, há filas intermináveis em unidades 
de saúde, em postos de saúde. Pode ser que, em algum 
lugar do Brasil, a situação seja diferente, mas no meu 
Estado, Mato Grosso do Sul, realmente é um grande 
problema. As pessoas sofrem demasiadamente com 
isso, procuram-nos e sempre nos questionam a res-
peito do trabalho e do que nós, Deputados Federais, 
podemos fazer a respeito disso. Podemos , sem dúvi-
da nenhuma, regulamentar a Emenda nº 29, fazendo 
com que, além dos municípios brasileiros, os Estados 
façam a sua parte. É preciso que o Governo Federal 
efetivamente faça com que o percentual que tem de 
ser destinado à área da saúde seja cumprido, porque 
sabemos que fazer saúde é caro, custa, mas vale a 
pena fazer com que os cofres públicos sejam assim 
utilizados, porque não dá para viver na situação em 
que as pessoas se encontram hoje, com dificuldades 
para, às vezes, ter um atendimento básico. Quem vive 
nos pequenos municípios, nas pequenas cidades des-
te País, quem é de Mato Grosso do Sul, como V.Exa., 

Presidente Dagoberto, sabe da dificuldade por que 
passam as pessoas na área da saúde. 

Também devemos colocar todo o nosso mandato 
à disposição para que efetivamente a vida das pessoas 
melhore nessa área.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CARLOS SANTANA (PT – RJ. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna pedir que vote-
mos a Medida Provisória nº 487, que é de extrema 
importância para nós, ferroviários, especificamen-
te os trabalhadores da ativa e os aposentados. Os 
trabalhadores aposentados, que já têm uma idade 
avançada, mais de 80 anos, necessitam de saúde e 
de um plano de saúde também. Peço que a votemos 
no dia de hoje.

Espero também que os Deputados que lutam 
pelos aposentados e pelos ferroviários dos seus res-
pectivos Estados também peçam que essa medida 
seja votada, e que não seja apenas o Deputado Carlos 
Santana. Eu sei que neste ano de eleição muitos vão 
às bases ferroviárias em nível nacional pedir voto, e é 
legítimo, mas que agora façam gestos de solidarieda-
de a esses aposentados que dedicaram sua vida para 
construir os trilhos neste País. E a Medida Provisória 
nº 487 é extremamente importante para nós. 

Espero que consigamos votar o mais rapidamen-
te possível essa medida, na qual há uma emenda que 
vai beneficiar os aposentados e os trabalhadores fer-
roviários da ativa.

Sr. Presidente, na semana passada, fiz uma reu-
nião com os companheiros bombeiros e policiais do 
Rio de Janeiro, que estão apreensivos em relação à 
votação da PEC nº 300 hoje. Muitos até brincaram co-
migo, dizendo que essa PEC iria servir só para os netos 
deles, porque, da forma como está, vota num dia, vota 
no outro... Espero que votemos. Quero dizer que estou 
sempre aqui no sentido da votação que, para nós, é 
extremamente importante, cada vez mais.

Além  disso, há a PEC nº 308, que é importan-
tíssima para nós, para que os agentes penitenciários 
tenham poder de polícia e, assim, o problema da se-
gurança do nosso Estado e do Brasil poderá ser so-
lucionado.

Venho aqui também agradecer ao Presidente 
Lula. Depois de 20 anos de luta, vamos agora con-
seguir resolver toda a questão do patrimônio, dos 
imóveis da rede ferroviária, das casas dos moradores 
ferroviários e não ferroviários que lá moram, que vão 
ser beneficiados com o título de propriedade daquelas 
casas, que têm cunho social, aqueles que têm a ren-
da familiar de até 5 salários mínimos. É uma luta que 
começamos a travar lá atrás, à época do Presidente 
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Collor, que fez muitas injustiças com leilões em âmbito 
nacional, prejudicando vários moradores que estão há 
50, 60 anos nessas casas, que estão no Brasil todo. A 
Medida Provisória nº 496 vai beneficiar enormemente 
centenas de moradores ligados a terrenos da Rede 
Ferroviária Federal.

Quero aqui agradecer. Inúmeros pedidos e avi-
sos encaminhamos ao Executivo para solucionar esse 
problema dos imóveis ferroviários.

Então, deixo aqui o meu pedido. Que nesta noite 
votemos a Medida Provisória nº 487, que vai beneficiar 
os aposentados e os trabalhadores ferroviários, a PEC 
nº 300 e a PEC nº 308, o mais rapidamente possível 
aqui neste plenário.

Obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Carlos Santana, 
o Sr. Dagoberto, § 2º do art. 18 do Regimento 
Interno, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Ilderlei Cordeiro, § 2º do art. 
18 do Regimento Interno.

O   SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Júlio Cesar.

O SR. JÚLIO CESAR (DEM – PI. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
primeiro, quero registrar a presença neste plenário da 
Profa. Elza Bucar, candidata a Deputada Estadual pelo 
meu Estado, o PDT. Ela está aqui acompanhando os 
trabalhos dos Deputados Federais em nossa Casa.

Também  quero fazer referência ao veto que o 
Presidente fez à LDO, que nós aprovamos aqui há 
pouco tempo. 

Razões dos vetos: 

“(...) às ações relativas ao Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC e àquelas 
constantes do Anexo VII, após atendidas as 
despesas decorrentes de obrigação constitu-
cional ou legal da União e as de funcionamento 
dos órgãos e entidades que integram os Orça-
mentos Fiscal e da Seguridade Social. Assim, 
as ações do PAC não devem ser incluídas no 
Anexo VII, sob risco de duplicidade (...).”

Sr. Presidente, duplicidade é saber qual será o 
tamanho do PAC do próximo Governo, saber por que 
muitos Deputados incluíram até obras do PAC, obras 
que não tiveram a prioridade que deveriam ter para 
serem concluídas neste ano e que foram colocadas 
no anexo de metas para o ano seguinte.

Quem é que vai garantir recursos para todas 
as obras do PAC? Então, nós precisaríamos ter uma 
cobertura da LDO para priorizar essas obras no Or-
çamento.

E vejo com muita tristeza, Sr. Presidente, o veto 
a 603 emendas de todos os Estados brasileiros sobre 
obras estruturantes das mais diferentes estradas e 
ferrovias, infraestrutura hídrica e aeroportuária, obras 
na área econômica e na área social, todas muito im-
portantes.

T enho uma nota técnica elaborada pelo Consul-
tor de Orçamento José de Ribamar Pereira da Silva, 
em que ele aponta as várias falhas nas explicações 
dos vetos.

Nós só temos uma saída, Sr. Presidente, que é 
o Congresso apreciar logo esses vetos, para que pos-
samos derrubar aqueles que são realmente prioridade 
nacional, prioridade para o nosso Estado e para a infra-
estrutura brasileira. E que se mantenham alguns vetos 
entre aqueles que não possuem tanta relevância.

Quero submeter à apreciação de todos os mem-
bros do Congresso Nacional a conclusão desse grande 
consultor, que mostra todas as incoerências das justi-
ficativas dos vetos e o caminho que deve ser trilhado 
para se manter aquele texto, que é a vontade da maioria 
dos membros desta Casa, que não querem abdicar da 
função de legislar, principalmente em matéria de LDO, 
à qual apresentamos emendas todos os anos, sendo 
que muitas delas foram aprovadas e mantidas sem veto. 
Mas, neste ano, todas as 603 emendas foram lamenta-
velmente vetadas pelo Presidente da República.

O   SR. CARLOS WILLIAN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ilderlei Cordeiro) – Conce-
do a palavra, pela ordem, ao Deputado Carlos Willian, 
do PTC de Minas Gerais.

O SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
parabenizar a Federação Interestadual dos Servidores 
Públicos Municipais e Estaduais – FESEMPRE, pela 
realização do 6º Congresso Interestadual. Faço isso 
por meio de carta, muito bem escrita, redigida e ela-
borada pelo seu Presidente, Aldo Liberato:

“FESEMPRE 20 Anos: Sua História e 
Novos Desafios. 

O tema central escolhido para nosso VI 
Congresso faz um convite para a construção 
de respostas frente aos grandes desafios do 
movimento sindical brasileiro.

Apesar de abordar a história, o eixo te-
mático do evento parte do presente em direção 
ao futuro, atentando para um novo contexto da 
mundialização, que exige toda uma reorgani-
zação do movimento sindical.

O sindicalismo enfrenta hoje um proble-
ma estrutural, precisa integrar-se ao mundo 
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moderno, atualizar-se, para fazer frente aos 
desafios contemporâneos.

Por meio de abordagens amplas e con-
textuais do Movimento Sindical dos Servido-
res Públicos, procuraremos traçar o proces-
so de transformações e crescimento por que 
vem passando a FESEMPRE, tecendo uma 
ligação entre a sua atuação e a história do 
sindicalismo. 

Assuntos como ‘Insalubridade, Aposenta-
doria Especial e Readaptação’, ‘Relação entre 
Sindicatos e o Ministério Público’, ‘Orçamento 
Público e seus Reflexos para o Servidor’, ‘Ne-
gociação Coletiva no Serviço Público’, ‘FUN-
DEB’ e ‘Planos de Cargos, Carreiras e Ven-
cimentos’, dentre outros, serão amplamente 
debatidos por conferencistas especializados 
em Direito Administrativo, Economia, Conta-
bilidade e outras áreas.

Nós”  – permitam-me incluir-me –, “da 
FESEMPRE, levantamos a bandeira de um 
Brasil includente, com mais Emprego, Educa-
ção, Saúde e Distribuição de Renda e, certa-
mente, o VI Congresso Interestadual será um 
ponto de partida para todos nós.

Queremos que você – dirigente sindical, 
servidor público e cidadão – participe conosco 
da construção da verdadeira Democracia. A 
solução de qualquer problema exige o forta-
lecimento de nossos laços de cooperação e 
o estabelecimento de uma ampla e renovada 
visão. 

Esperamos por vocês!
Um grande abraço, 
Aldo Liberato
Presidente da FESEMPRE.”

Sr. Presidente, com isso, rendo minhas homena-
gens à FESEMPRE e ao seu Presidente, Aldo Libera-
to, que não tem medido esforços para realizar, a cada 
ano, seminário com vistas a levar a verdadeira justiça 
e, principalmente, informações aos sindicalistas, em 
especial aos servidores públicos municipais. 

Parabéns à FESEMPRE, à sua diretoria e ao seu 
Presidente, Aldo Liberato.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Carlos Willian, 
assumem sucessivamente a Presidência os 
Srs. Marcelo Ortiz, 1º Suplente de Secretário, 
e Marco Maia, 1º Vice-Presidente.

O   SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Na reunião 
com os Líderes, hoje à tarde, conversamos sobre a 
conveniência de aguardarmos até as 18h para verificar 

a possibilidade de quorum no dia de hoje e, havendo 
quorum, encaminhar ou não as votações na Casa.

Como já são 18h02min e não alcançamos o 
quorum, embora faltem apenas 4 Parlamentares, 
solicito aos Srs. Líderes que se dirijam ao plenário 
para avaliarmos a possibilidade, ou não, de votações 
hoje, já que temos como primeiro ponto um requeri-
mento para a retirada do item 1 da pauta. Assim se 
dão sucessivamente os requerimentos seguintes, 
que terão de ser apreciados durante esta sessão, 
em vista da falta de acordo para as votações. 

Reitero aos Srs. Líderes que se façam presen-
tes no plenário, para tomarmos uma decisão sobre o 
andamento da sessão de hoje na Câmara. 

O  SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Arnaldo Faria 
de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acho 
importante a ponderação de V.Exa. ao chamar os Líde-
res ao plenário para decidir, mas quero ponderar um 
detalhe que julgo também importante. 

Esta é uma questão que precisa ser discutida 
não apenas com os Líderes, mas com todo o Plená-
rio. Muitos de nós deixamos nossa base, com a qual 
tínhamos vários compromissos eleitorais. Viemos para 
cá, porque nos informaram que iríamos votar a PEC nº 
300. Nós estamos aqui, mas, de repente, porque não 
há acordo, não há votação. 

Eu acho que não podemos ficar sujeitos à deci-
são dos Srs. Líderes. 

V.Exa., como Presidente, tem de consultar o 
Plenário. Nós todos estamos aqui e queremos votar. 
Logicamente, se não houver quorum suficiente para 
deliberar, é outra história. Quem está ausente que as-
suma sua responsabilidade.

Agora, há um detalhe importante: V.Exa. tem so-
bre a mesa a informação de que há mais de 340 Par-
lamentares, mas só há 256 registrados. 

Portanto, Sr. Presidente, temos que chamar al-
guns Parlamentares, a fim de se atingir o quorum e, 
a partir daí, decidir. A decisão, com todo o respeito a 
V.Exa., não pode restringir-se apenas aos Líderes. O 
conjunto de Parlamentares que está na Casa foi con-
vocado pelo Presidente Michel Temer para uma deci-
são. Acho que, atingido o quorum, temos de iniciar o 
processo de votação.

Obrigado, Presidente Marco Maia.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 

a palavra.
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O  SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. tem 
de dar início à Ordem do Dia. Estamos com quorum 
na Casa e no plenário.

O  SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Daniel Almeida, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parlamentar 
PSB/PCdoB/PRB.

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA. 
Como Líder.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
trago ao conhecimento da Casa um debate da socie-
dade a respeito da decisão do Tribunal de Contas da 
União que deliberou pela revisão de todas as anistias 
concedidas às vítimas do regime militar. Considero 
esse um fato relevante, de extrema importância para 
a nossa análise. 

Todos temos informação sobre os episódios que 
aconteceram no período da ditadura militar. Há uma 
decisão da sociedade brasileira instituída em lei – a 
Lei nº 10.559, de 2002 –, cumprindo a Constituição de 
1988, no Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias, que assegurou o direito dos que foram vítimas 
da ditadura militar à anistia. A Lei nº 10.559, de 2002, 
apenas definiu o caminho para que essas pessoas pu-
dessem ter a sua reparação. Decidiu  que o Ministério 
da Justiça constituiria uma comissão especial para esse 
fim. De lá para cá, e são quase 10 anos, lentamente a 
anistia tem sido feita.

Não há, Deputado Arnaldo Faria de Sá, como 
dimensionar o preço desse período da ditadura em 
relação às vítimas, ao banimento, à cassação de man-
datos, às prisões, às mortes que aconteceram, ao exílio 
de tantos líderes políticos que foram banidos da vida 
institucional brasileira. Está-se buscando lentamente 
fazer a reparação.

O foro adequado, definido em lei, é a Comissão 
de Anistia do Ministério da Justiça. Portanto, não cabe 
instituir outra instância revisora. Como fazer isso? Que 
atribuição teria o Tribunal de Contas para essa função? 
Autorizado por quem? Essa é uma situação extrema-
mente grave.

O problema da anistia não é contábil. Como di-
mensionar o dano que cada um sofreu? A questão 
não é definir o valor. O problema é garantir que haja 
a reparação, o reconhecimento daqueles que foram 
vítimas e que esse processo tenha agilidade.

Portanto , quero manifestar aqui, como Presidente 
da Comissão Especial de Anistia, desta Casa, que tem 
como Relator o Deputado Arnaldo Faria de Sá, a nossa 
preocupação, a nossa discordância com essa decisão 
do Tribunal de Contas, que, na minha opinião, é ilegal; 
falta sustentação jurídica, se não de perturbação desse 

ambiente democrático, institucional que nós constituí-
mos ao longo desse período mais recente.

Quero, inclusive, pedir que conste nos Anais da 
Casa pronunciamento feito pela Comissão de Anistia 
do Ministério da Justiça, que faz uma apreciação a res-
peito dessa decisão do Tribunal de Contas. Que pos-
samos não só fazer um protesto, como também ir ao 
Tribunal de Contas da União, ao Ministério da Justiça, 
ao Governo brasileiro solicitar que se posicionem no 
sentido de agilizar, dar efetividade às anistias que já 
foram concedidas, negar caminhos que alguns buscam 
construir, os quais levam inclusive a suprimir, Deputado 
Arnaldo Faria de Sá, anistias que foram concedidas 
aos guerrilheiros do Araguaia. Quarenta e quatro guer-
rilheiros tiveram direito à anistia e a receber benefício 
continuado de dois salários mínimos, e essa anistia foi 
suprimida por uma decisão judicial descabida.

Portanto , o que devemos fazer é exatamente 
defender os mecanismos democráticos, legítimos, que 
buscam reparação para aqueles que foram vítimas do 
período de ditadura militar; fortalecer a Comissão de 
Anistia do Ministério da Justiça; cobrar do Ministro e 
do Ministério da Justiça uma posição firme e deter-
minada para agilizar esse caminho – jamais produzir 
retrocesso, como está sugerindo a decisão do Tribu-
nal de Contas.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR:

Comissão de Anistia divulga nota sobre decisão do 
TCU de rever as anistias às vítimas do regime militar

A Comissão de Anistia tomou conhecimento, por 
meio da imprensa, de decisão do TCU que acolheu 
solicitação do procurador Marinus Marsico para que 
todas as indenizações concedidas como prestações 
continuadas sejam reapreciadas pelo Tribunal, com 
fulcro em suposto caráter previdenciário das mesmas 
e em possíveis ilegalidades.

Como contribuição ao debate democrático junto 
à sociedade e às instituições públicas brasileiras, a 
Comissão de Anistia manifesta preocupação no sen-
tido de que a decisão do TCU incorra em um equívoco 
jurídico, político e um retrocesso histórico.

1. Do ponto de vista jurídico importam dois re-
gistros.

O primeiro o de que, para tentar comprovar a 
possível existência de “ilegalidades” nas indenizações 
utilizaram-se de 3 casos emblemáticos: Carlos Lamar-
ca, Ziraldo Alves Pinto e Sérgio Jaguaribe.

Ocorre que a decisão não abrangeu informações 
fundamentais. No caso do Coronel Carlos Lamarca, 
assassinado na Bahia, faltou a informação de que o 
direito devido à sua viúva é objeto de decisão da Jus-
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tiça Federal meramente atualizada pelo Ministério da 
Justiça. Faltou registrar também que recentemente a 
Justiça Federal do Rio de Janeiro confirmou a correi-
ção da decisão da Comissão de Anistia no caso do 
jornalista perseguido Ziraldo e que possui situação 
idêntica a de Jaguar. Estaria a Justiça Federal come-
tendo ilegalidades?

Nos três casos, os critérios indenizatórios estão 
previstos na Constituição e na Lei 10.559/2002. 

Vale ressaltar que o artigo 8º do ADCT prevê que 
a anistia é concedida “asseguradas as promoções, na 
inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a 
que teriam direito se estivessem em serviço ativo”.

A segunda impropriedade reside em possível 
exorbitância das competências do TCU, que abrangem 
a apreciação da: “III – legalidade dos atos de admissão 
de pessoal e de concessão de aposentadorias, refor-
mas e pensões civis e militares” nos termos do art. 71 
da Constituição.

Ocorre que a Lei nº 10.559/2002, criada por pro-
posição do governo Fernando Henrique e aprovada por 
unanimidade pelo Congresso Nacional, em seu art. 1º, 
criou o específico “regime jurídico do anistiado político”, 
compreendendo como direito: “II – reparação econô-
mica, de caráter indenizatório, em prestação única ou 
em prestação mensal, permanente e continuada, as-
seguradas a readmissão ou a promoção na inativida-
de, nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1º 
e 5º do art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias;”. Ainda, o artigo 9º caracteriza de forma 
inequívoca a reparação como parcela indenizatória, 
destacando que “Os valores pagos por anistia não 
poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a caixas 
de assistência ou fundos de pensão ou previdência, 
nem objeto de ressarcimento por estes de suas res-
ponsabilidades estatutárias”. Avançando ainda mais, 
a lei prevê, em seu parágrafo único que “os valores 
pagos a título de indenização a anistiados políticos 
são isentos do Imposto de Renda”.

Se a equiparação entre a indenização repara-
tória e a previdência social fosse o objetivo da Lei nº 
10.559, não teria ela em seu artigo 1º estabelecido de 
forma expressa o referido “regime do anistiado político” 
em oposição aos regimes especiais da previdência já 
existentes à época. Justamente o oposto: o 9º artigo 
da lei determina que todos os benefícios decorrentes 
de anistia sob tutela previdenciária do INSS sejam con-
vertidos para a modalidade indenizatória e pagos pelos 
Ministérios do Planejamento e da Defesa: “O pagamento 
de aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos 
já anistiados políticos, que vem sendo efetuado pelo 
INSS e demais entidades públicas, bem como por 
empresas, mediante convênio com o referido instituto, 

será mantido, sem solução de continuidade, até a sua 
substituição pelo regime de prestação mensal, perma-
nente e continuada, instituído por esta Lei”.

Assim, questão basilar no direito brasileiro, os di-
reitos indenizatórios não se confundem com os direitos 
previdenciários. A tentativa de igualar as prestações 
mensais a um benefício de natureza previdenciária é 
um exercício imaginativo forçado, cujo resultado ina-
dequado seria uma assimetria entre as reparações de 
prestação única e as reparações de prestação men-
sal. Conforme a decisão, os perseguidos políticos que 
recebem reparação em prestação única seriam “inde-
nizados” e os que recebem prestação mensal seriam 
titulares de “beneficio previdenciário”. A lei brasileira 
não estabelece esta distinção, ao contrário, dispõe 
que ambas reparações são resultantes do mesmo 
fato gerador, são reguladas pelos mesmos requisitos, 
com regime jurídico próprio e, óbvio, sob o teto de 
uma mesma lei. 

Neste sentido, estabelecer uma analogia entre 
a indenização em prestação mensal e a previdên-
cia social seria francamente exorbitante e ilegal, pois 
que procura, por meio do controle de contas, redefi-
nir a natureza jurídica do regime do anistiado político, 
previsto na Constituição e regulamentado na Lei n.º 
10.559/2002.

2. Do ponto de vista político, o temerário gesto do 
TCU ao se “autoconceder” uma competência explici-
tamente inexistente na Constituição pode enfraquecer 
a própria democracia. Incorre em erro a ideia difundi-
da de que “(...) quem paga não foi quem oprimiu. É o 
contribuinte. Não é o Estado quem paga essas indeni-
zações. É a sociedade”, expressa recentemente pelo 
patrocinador da causa. Todo o direito internacional e 
as diretivas da ONU são basilares em afirmar que é 
dever de Estado, e não de governos, a reparação a 
danos produzidos por ditaduras. O dever de reparação 
é obrigação jurídica irrenunciável em um Estado de Di-
reito. Mais ainda: o sistema jurídico nacional reconhe-
ceu esta responsabilidade nas Leis nº 9.140/1995 e nº 
10.559/2002 e o Supremo Tribunal Federal definiu de 
forma claríssima que tais reparações fundamentam-se 
na ‘responsabilidade extraordinária do Estado’ absor-
vida dos agentes públicos que agiram em seu nome” 
(ADI 2.639/2006, Relator Min. Nelson Jobim). 

Deste modo, os critérios de indenização foram fixa-
dos pela Constituição de 1988 e pela Lei nº 10.559/2002 
e qualquer alteração nestes critérios cabe somente ao 
poder Legislativo ou ao poder constituinte reformador, 
e não a órgãos de fiscalização e controle.

3. Do ponto de vista histórico tem-se que a anis-
tia é um ato político onde reparação, verdade e justiça 
são indissociáveis. O dado objetivo é que no Brasil o 
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processo de reparação tem sido o eixo estruturante da 
agenda ainda pendente da transição política. O pro-
cesso de reparação tem possibilitado a revelação da 
verdade histórica, o acesso aos documentos e teste-
munhos dos perseguidos políticos e a realização dos 
debates públicos sobre o tema.

O Estado brasileiro demorou em promover o dever 
de reparação. Os valores retroativos devidos aos perse-
guidos políticos somente são altos em razão da mora do 
próprio Estado em regulamentar as indenizações devidas 
desde 1988. O somatório da inafastável dívida regres-
sa é proporcionalmente igual à demora no processo de 
reparação. Questionar as altas indenizações tomando 
por base os valores dos retroativos, e não das presta-
ções mensais em si, importa em distorção dos fatos e 
do direito. Como a Constituição determina, os efeitos 
financeiros iniciam-se em outubro de 1988, o cálculo 
de retroativos que conduz aos altos valores é simples-
mente aritmético, aplicada a prescrição quinquenal das 
dívidas do Estado. Não há, neste sentido, qualquer juízo 
administrativo sobre esse valor que possa ser corrigido 
sem flagrante desrespeito à Constituição.

Nas agendas das transições políticas, as Comis-
sões de Reparação cumprem um duplo papel: juridi-
camente sanam um dano e, politicamente, fortalecem 
a democracia, restabelecendo o Estado de Direito e 
recuperando a confiança cívica das vítimas no Estado 
que antes as violou. É por esta razão que legislações 
especiais, como a Lei nº 10.559, criam processos di-
ferenciados para a concessão de reparações, com 
simplificação das provas (muitas vezes, como no caso 
brasileiro, parcialmente destruídas pelo próprio Estado) 
e critérios diferenciados de indenização (que não a veri-
ficação do dano moral e material). São órgãos públicos 
específicos para promover um amplo processo de oitiva 
das vítimas, registrar seus depoimentos, processar as 
suas dores e traumas, em um ambiente de resgate da 
confiança pública da cidadania violada com o Estado 
perpetrador das violações aos direitos humanos.

Após 10 anos de lenta e gradual indenização às 
vítimas, o anúncio público por parte do Estado brasileiro 
de revisar as impagáveis compensações decorrentes 
do “custo ditadura”, ou seja, dos desmandos cometidos 
pelo Estado nos períodos ditatoriais – como torturas, 
prisões, clandestinidades, exílios, banimentos, demis-
sões arbitrárias, expurgos escolares, cassações de 
mandatos políticos, monitoramentos ilegais, aposen-
tadorias compulsórias, cassações de remunerações, 
punições administrativas, indiciamentos em processos 
administrativos ou judiciais – pode implicar em quebra 
do processo gradativo de reconciliação nacional e de 
resgate da confiança pública daqueles que viram o 
seu próprio Estado agir para destruir seus projetos de 
vida. Tantos anos depois, torna-se inoportuno e injus-
tificável para as vítimas o Estado valer-se da criação 
de procedimentos de revisão diferentes daqueles ini-

cialmente estipulados, estabelecendo uma instância 
revisora com um controle diferenciado, impondo ao 
perseguido político mais uma etapa para a obtenção 
de direito devido desde 1988, ampliando a flagrante 
violação ínsita na morosidade do Estado em cumprir 
com seu dever de reparar.

É importante destacar que a Comissão de Anistia 
não se opõe a que o TCU promova fiscalização de le-
galidade concreta. A propósito, o Ministério da Justiça 
já observou algumas destas recomendações em outras 
oportunidades. O que não se pode concordar, neste mo-
mento, é com o fato de que a Corte de Contas abandone 
seu papel de fiscal de contas arvorando-se verdadeira-
mente em nova instância decisória para a concessão 
dos direitos reparatórios. O sentido das Comissões de 
Reparação é o de estabelecer um procedimento mais 
simples, célere e homogêneo que o procedimento ju-
dicial, como forma de garantir a restituição dos direitos 
às vítimas ainda em vida ou aos seus familiares. Não 
guarda qualquer relação com este objetivo remeter ao 
TCU o trabalho arduamente realizado por 7 diferentes 
Ministros da Justiça ao longo de 10 anos.

A inclusão de um procedimento revisor nos dias 
de hoje pode abalar a confiança cívica que as vítimas 
depositaram no Estado democrático e a própria re-
paração moral consubstanciada no pedido oficial de 
desculpas a ele ofertado pelo Estado, prejudicando o 
processo de reconciliação nacional.

Trata-se de um grave retrocesso na agenda da 
transição política e da consolidação dos Direitos Hu-
manos no Brasil. Em outros países que enfrentaram 
regimes de exceção a agenda nacional move-se no 
sentido de avançar, com o Chile abrindo a integralidade 
dos arquivos disponíveis, a Espanha retirando estátuas 
e denominações de espaços públicos alusivas à dita-
dura de Franco, a Argentina condenando torturadores, 
e todos os países (desde o fatídico episódio nazista na 
Alemanha) estabelecendo programas de reparação às 
vítimas e depurando do serviço público aqueles que 
promoveram violações graves aos direitos humanos. 
Esta decisão no Brasil orienta-se no sentido oposto: 
recoloca sob o plano da incerteza e da insegurança as 
reparações destinadas às vítimas ao invés de lançar-
se sobre a investigação dos perpetradores.

É imperativo avançar com a localização e abertura 
dos arquivos das Forças Armadas; com a proteção ju-
dicial das vítimas, com uma reforma ampla dos órgãos 
de segurança; com a localização dos restos mortais dos 
desaparecidos políticos entre outras tantas medidas já 
dadas pelo exemplo dos países que viveram experiências 
similares à nossa e pelo que está disposto nos tratados 
internacionais sobre a matéria. Caberia agora ao Brasil 
debruçar-se sobre os arquivos das vítimas, não para que-
rer rever os critérios criados pelo legislador democrático 
diante do incomensurável custo-ditadura, mas sim para 
encontrar-se com os milhares de relatos das atrocidades 
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impostas aos anônimos que os meios de comunicação 
ainda não se interessaram em propalar.

Por fim, a Comissão de Anistia reconhece a le-
gitimidade do TCU para o controle de contas pontual 
e concreto, mas opõe-se ao extrapolamento ora em 
curso que pretende identificar o regime indenizatório 
com o regime previdenciário e proclamar uma nova 
instância revisora de todas as indenizações mensais. 
A Comissão de Anistia ainda reconhece todas as de-
mais formas de controle da Administração Pública a 
que está submetida, como as esferas de controle in-
terno e o próprio Ministério Público Federal.

Se há algum ponto positivo a ser extraído da deci-
são de ontem no caso desta ser mantida por instâncias 
recursais superiores, trata-se da possibilidade reaberta 
para que o Estado, uma vez mais, possa através de um 
órgão público dar publicidade às histórias de violações 
praticadas durante os anos de exceção no Brasil. Numa 
eventual reapreciação de todo o conjunto de processos 
julgados espera-se que o Tribunal de Contas não trans-
forme um processo de reparação política em processo 
meramente contábil e saiba ouvir e divulgar os relatos 
das vítimas, verificando com a devida sensibilidade his-
tórica a legalidade de todas as concessões empreen-
didas pelo Ministério da Justiça. Somente deste modo 
a atual medida poderá contribuir para o fortalecimento 
da democracia e dos direitos humanos.

Brasília, 12 de agosto de 2010. – Paulo Abrão Pi-
res Junior, Presidente da Comissão de Anistia – Minis-
tério da Justiça, Sueli Aparecida Bellato – Vice-Presi-
dente da Comissão de Anistia – Ministério da Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Nelson Bornier.

O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB – RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, os índices de inflação calculados 
neste ano confirmam o empobrecimento dramático da 
população brasileira. Sem correções decentes de sa-
lário, o povo assiste impotente ao emagrecimento de 
sua renda e fica perplexo diante desse panorama.

Sem dúvida a situação só está boa para os ban-
queiros e para os donos das empresas privadas, que 
aumentam suas tarifas muito acima da inflação. Mas 
para quem vive de salário, as perspectivas são de-
sesperadoras.

Diante deste estado de coisas, Sr. Presidente, 
temos um dado que de muito nos preocupa. O índice 
de inadimplência apresentou alta significativa em re-
lação ao mesmo período do ano passado. 

Ora, Sr. Presidente, quando se tem a queda da 
renda, aumento do desemprego e a estagnação da eco-
nomia, a população é condenada a um empobrecimento 
contra o qual nada pode fazer. Quando os bens supér-

fluos tornam-se mais caros, ainda é possível reduzir seu 
consumo sem maiores consequências. Mas se parcela 
crescente da renda é destinada a coisas básicas, aca-
bam faltando recursos para outros itens essenciais.

É curioso que o aumento dos juros é anunciado 
pelo Governo como uma grande vitória, pois com isso 
estaria sendo evitada a tão indesejável queda da eco-
nomia do País. Ora, Sr. Presidente, o aumento dos ju-
ros não é consequência e sim causa da inflação. Se o 
Governo deseja evitá-la, então deve impedir o reajuste 
abusivo das tarifas e controlar os preços dos monopólios 
que dominam amplos setores do mercado nacional.

Mas não. Em vez disso, o Governo permite rea-
justes de preços e desestimula a correção dos salários, 
em nome de uma suposta eficiência do mercado. Se 
essa eficiência existe, trabalha para engordar os lucros 
do sistema financeiro e para aumentar a concentração 
da riqueza nacional.

Mas os aumentos não param, Sr. Presidente. Para 
isso cito um exemplo clássico: em 1996, 15% do orça-
mento familiar era destinado ao pagamento de contas 
de água, luz e transporte. Hoje são necessários 41,5% 
para pagar pelos mesmos serviços.

Essa é nossa triste verdade, só quem não vive de 
salário consegue evitar a inadimplência. Os homens de 
governo devem abrir os olhos para o óbvio e pular da 
fantasia para o realismo que o momento exige.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. FELIPE BORNIER (PHS – RJ. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, recentemente divulgaram dados preocu-
pantes relativos à prática de atividade física no Brasil 
que revelam que a unanimidade das recomendações 
médicas a respeito não foram devidamente assimila-
das pela população brasileira.

A pesquisa VIGITEL – Vigilância de Fatores de 
Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inqué-
rito Telefônico foi realizada pelo Ministério da Saúde, 
e revelou que apenas 16 das 100 pessoas com idade 
superior a 18 anos fazem exercícios leves ou modera-
dos por 30 minutos diários. É uma média muito baixa, 
incompatível com as exigências para a manutenção 
da saúde em todas as idades.

A pesquisa apurou, ainda, que as médias em meu 
Estado o Rio de Janeiro são ainda mais baixas. A des-
peito dos calçadões na orla marítima e das inúmeras 
opções de lazer ao ar livre na capital, os cariocas não se 
mostram adeptos da atividade física. Apenas 19% dos 
homens e 13% das mulheres aproveitam seu tempo livre 
com atividades físicas. Segundo apurado, a televisão é o 
maior atrativo para a população do Rio, que é o primeiro 
colocado no ranking das populações que permanecem 
à frente da TV por mais de 3 horas por dia.
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Não poderíamos deixar passar a ocasião, Sr. Pre-
sidente, para reafirmar a importância das atividades 
físicas para a manutenção da saúde física e mental. 
Como já dissemos, existe consenso absoluto da co-
munidade médica a respeito do assunto, no sentido da 
eficiência dos exercícios físicos para prevenção de do-
enças como diabetes, hipertensão e obesidade, além 
do controle dos índices de colesterol, fundamental para 
evitar infartos cardíacos, e do combate ao estresse, 
por meio da liberação de endorfinas.

Não será coincidência, portanto, que as médias 
subam em relação às faixas etárias mais altas. Voltan-
do à população feminina, verificou-se que mulheres 
acima de 65 anos são mais ativas fisicamente do que 
as mulheres entre 18 e 24 anos. Isso significa, natural-
mente, que os cuidados com a saúde aumentam com o 
passar da idade, mas é importante que as pessoas se 
conscientizem acerca do papel preventivo do exercício 
físico na manutenção da saúde e, especialmente, na 
garantia de uma velhice mais saudável e proveitosa. 

Diante disso, Sr. Presidente, gostaríamos de sugerir 
a participação mais efetiva das prefeituras no sentido de 
promover atividades físicas comunitárias em espaços 
públicos e que têm encontrado, nas cidades em que 
ocorrem, grande adesão por parte de pessoas de todas 
as idades. A instalação de equipamentos de ginástica, a 
contratação de profissionais para aulas coletivas e de-
mais iniciativas com o mesmo objetivo devem se mostrar 
definitivas na modificação dos padrões apurados, com 
evidente benefício para a saúde pública em todo o País. 
Nesse aspecto, a capital fluminense já se adiantou: há 
120 pontos de acesso gratuito distribuídos pela cidade. 
Com essa facilidade de acesso, mantém-se o interesse 
pelos exercícios físicos de várias modalidades.

Essa a contribuição que nos interessa registrar 
como exemplo a ser seguido por outras cidades bra-
sileiras, para o incentivo generalizado da prática de 
atividades físicas como garantia de saúde física e 
mental, combate ao estresse e à depressão, vitalida-
de e socialização.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC – MG. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero aproveitar esta oportunidade 
para marcar mais uma vez minha posição contra o 
trabalho escravo no Brasil e no mundo.

Ao contrário do que possa parecer, a sujeição 
de seres humanos a trabalho forçado não é coisa do 
passado, mero registro histórico presente nos livros 
escolares. Se já não vemos mais nos jornais brasileiros 
anúncios de compra e venda de escravos, comuns no 
período colonial, isso não quer dizer que a escravidão 
desapareceu por completo de nossas relações sociais. 
Mudaram as formas, mudaram os meios, mas o fato 
permanece essencialmente o mesmo.

Em vastas áreas do território nacional ainda per-
sistem, escondidos do poder público, empresas que 
utilizam trabalhadores em condições análogas às da 
escravidão. Nesses lugares, homens, mulheres e crian-
ças não recebem nada em troca do trabalho exaustivo 
e massacrante que realizam nas propriedades dos pa-
trões. Impedidos de deixar essas prisões disfarçadas 
de empresas, sem forças e recursos para fugir, eles 
são vergonhosamente explorados e submetidos a con-
dições de vida insalubres e sem qualquer perspectiva 
de viverem com dignidade.

De acordo com a Organização Internacional do 
Trabalho – OIT, em 2005, havia mais de 12 milhões de 
vítimas do trabalho forçado no mundo. Desses, calcu-
la-se que entre 40% e 50% sejam crianças. Ou seja, a 
situação é mais dramática e absurda do que supomos, 
pois a crueldade e a mesquinharia não encontram li-
mites nem mesmo diante das crianças.

No Brasil, as estimativas mais conservadoras 
apontam a existência de 25 mil pessoas vivendo em 
condições análogas à da escravidão. São números 
surpreendentes para a atualidade, uma vez que os 
recursos tecnológicos disponíveis no País permitem 
ampla divulgação de informações e mesmo fiscaliza-
ção de áreas remotas.

Em 2002, o Ministério do Trabalho conseguiu res-
gatar 2.306 trabalhadores escravos nas áreas rurais do 
País. Entre 2004 e 2008, foram mais de 20 mil pessoas 
libertadas das mesmas condições. Os Estados onde 
a situação é mais frequente são Rondônia, Pará, Ma-
ranhão, Tocantins, Mato Grosso e Bahia.

Os avanços obtidos nessa área foram alcançados 
em grande parte graças à criação do Grupo Executivo 
de Repressão ao Trabalho Forçado – GERTRAF, em 
1995, e da Comissão Nacional de Erradicação do Tra-
balho Escravo – CONATRAE, em 2003.

Se, por um lado, devemos elogiar as conquistas 
obtidas por essas ações do poder público, por outro, é 
necessário aumentar a pressão social e as denúncias, 
para que esse crime hediondo seja definitivamente 
banido do território brasileiro.

É inadmissível que, num mundo com tantos recur-
sos técnicos, tanta ciência e tamanha capacidade de 
produção, ainda existam pessoas submetidas à mais 
odiosa forma de exploração, que é o trabalho escravo.

No que diz respeito à ação do Parlamento, aque-
les que me elegeram para representá-los na Câmara 
dos Deputados podem ter certeza de que jamais me 
calarei, enquanto persistir qualquer traço de escravi-
dão do Brasil.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pro-
nunciamento seja divulgado pelos órgãos de comu-
nicação desta Casa legislativa e no programa A Voz 
do Brasil.

Obrigado.
O SR. ANTONIO BULHÕES (Bloco/PRB – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
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e Srs. Deputados, 5 de agosto foi o Dia Nacional da 
Saúde. Esta a razão do meu pronunciamento hoje.

Creio na saúde como bem social, como sinônimo 
de bem-estar, que deve ser garantido, em primeira ins-
tância, pelo Estado. Advogo a priorização da higiene e 
da profilaxia como condições essenciais à promoção 
da saúde, à luz dos ensinamentos do grande médico 
sanitarista Oswaldo Cruz, cujo aniversário de nascimen-
to inspirou a fixação da data que hoje rememoramos. 

Vale e valerá sempre relembrar os princípios oswal-
dianos, por vezes esquecidos. A saúde começa com a 
prevenção da doença, por intermédio de vacinação em 
massa, higiene, saneamento básico, alimentação, lazer, 
enfim, com a busca incessante do bem-estar, do bem-
viver. É não só – mas também – garantir atendimento 
médico e hospitalar de qualidade, nobres colegas.

Como bem nos ensinou Oswaldo Cruz, o conceito 
de saúde deve extrapolar a acepção frequente e rasa de 
que a promoção da saúde limita-se ao combate à doença. 
Claro está que não se pode abdicar de bons médicos, 
de remédios e de hospitais equipados com excelentes 
recursos materiais e humanos para enfrentar as cons-
tantes ameaças à saúde humana, doenças várias que 
fazem vítimas seguidas em todo o Brasil, em particular 
nas regiões onde se concentram as populações menos 
favorecidas, seja pela geografia, seja pela história.

Estudo realizado pelo Banco Mundial – BIRD atesta 
que o “escore de eficiência” dos hospitais brasileiros é de 
0,34, em uma escala que vai de zero a 1. Para se ter ideia 
da gravidade da situação, Sr. Presidente, dos quase 8 mil 
hospitais brasileiros, apenas 56 têm selo de qualidade. 
Desses, 51 concentram-se no Sul e no Sudeste, o que 
faz imaginar o caos existente nas outras regiões.

Muito há de ser feito no sentido de melhorar esse 
quadro, não resta a menor dúvida! Mas, sobretudo, há 
de se perseguir a redução da doença aos menores 
índices possíveis, e isso requer ação profilática, pre-
ventiva, Sr. Presidente.

Felizmente, há avanços significativos nesse sen-
tido, alguns deles já servindo de referência em âmbito 
internacional, como é o caso do programa brasileiro 
de combate à AIDS, dos programas de vacinação e da 
nossa rede de bancos de leite humano, considerada 
pela OMS a maior e mais complexa do planeta. 

Vale ressaltar os investimentos em pesquisa cien-
tífica, a criação da Universidade Aberta do Sistema 
Único de Saúde – UNASUS, as inúmeras campanhas 
de informação e os diversos programas desenvolvidos 
pelo Estado brasileiro, que certamente está, sem dú-
vida, atento ao seu papel.

Mas não se pode perder de vista o gigantismo 
da tarefa que temos adiante, especialmente quando 
a questão é saneamento básico. 

Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano 
elaborado em 2006 pelo Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento – PNUD, apesar de significativa 
melhora no índice de acesso à água, de 83%, em 1990, 
para 90%, em 2006, o Brasil possui uma taxa de coleta 

de esgoto de apenas 75%. Isso representa a exclusão 
de mais de 40 milhões de brasileiros do acesso ao sa-
neamento básico, sendo que a maioria absoluta desses 
indivíduos está no Norte e Nordeste do País. 

Quando nos voltamos para a questão da coleta 
do lixo, então, basta olhar ao redor para perceber a 
gravidade da situação, certamente muito pior nas re-
giões periféricas, onde fatores como ignorância, des-
respeito e falta de políticas públicas efetivas se reúnem 
para fazer com que lixões a céu aberto espelhem, em 
proporção avolumada, a desresponsabilização de to-
dos e de cada um na produção e na destinação dos 
resíduos sólidos neste País. Uma questão de saúde; 
ou de doença, melhor dizendo.

Exatamente por isso quero ressaltar a importância 
da sanção presidencial ocorrida às vésperas do Dia Na-
cional da Saúde, instituindo a Lei 12.305/10, que trata da 
política dos resíduos sólidos no Brasil. Podemos dizer 
que esta, sim, é uma comemoração efetiva da data, de-
pois de mais de duas décadas de tramitação do Projeto 
nesta e na outra Casa do Congresso Nacional.

A lei que construímos regula os princípios, obje-
tivos e instrumentos, bem como dispõe sobre as dire-
trizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamen-
to de resíduos sólidos – incluídos os perigosos —, às 
responsabilidades dos geradores e do poder público 
e aos instrumentos econômicos aplicáveis.

Com isso, busca-se, na forma da Lei, a proteção 
à saúde e ao meio ambiente e, sobretudo, a adoção 
de padrões sustentáveis que possam efetivamente 
garantir o bem-estar das pessoas. 

Temos de fato o que comemorar nesta ocasião, 
sobretudo porque esta Casa trabalhou com persistência 
e determinação para a aprovação do projeto. 

Certamente, tratar de modo adequado os resídu-
os sólidos é cuidar – e bem – da saúde pública. Isso é 
parte do papel do Legislativo, que conhecemos bem 
e temos o orgulho de desempenhar.

Continuemos, pois, a nossa tarefa!
Muito obrigado.
O SR. DR. ROSINHA (PT – PR. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, solicito a atenção dos nobres pares e o registro 
do acontecido com um produtor rural do Município de 
Astorga, no Paraná, levado à Justiça pelo Sindicato 
Rural Patronal de Astorga e pela Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, pelo não paga-
mento do imposto sindical. O registro se faz oportuno 
no momento em que Câmara e Senado participam de 
uma CPMI que pretende investigar supostos desvios 
cometidos por entidades de trabalhadores rurais.

Como é sabido, ainda existe no Brasil o polêmico 
imposto ou contribuição sindical, pago pelas categorias 
econômica e profissional. No caso das categorias profis-
sionais, o imposto sindical é descontado na folha do mês 
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de março – um dia de serviço. No caso das categorias 
econômicas, varia o critério para aferição do valor a ser 
pago. No caso dos produtores rurais, a base de cálculo 
é a mesma do ITR – Imposto Territorial Rural.

Em 1º de junho de 2009, a CNA, juntamente com 
a FAEP e o Sindicato Rural Patronal de Astorga, propôs 
ação judicial para compelir o produtor rural Olívio Seve-
rino de Paula a pagar o malfadado imposto sindical. Tal 
ação tramitou perante a Vara do Trabalho de Arapongas, 
no Paraná, sob número 00661-2009-653-09-00-7.

No mérito, os autores da ação ganharam, sendo 
o produtor rural condenado ao pagamento das contri-
buições sindicais. No entanto, o feitiço virou contra o 
feiticeiro, e o Juiz do Trabalho Dr. Ronaldo Piazzalunga 
determinou a expedição de ofício ao Ministério Público 
Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
comunicando que a CNA está utilizando, de forma cri-
minosa, o Brasão da República.

A CNA, ao emitir os demonstrativos de constituição 
de crédito e as guias de recolhimento da contribuição sin-
dical, utilizou o Brasão da República Federativa do Brasil, 
lançando ao lado desse símbolo a sua denominação e, 
também, a do Ministério do Trabalho e Emprego.

Neste ponto, cabe citar o posicionamento ma-
nifesto pelo Exmo Dr. Arlindo Cavalaro Neto, Juiz do 
Trabalho Substituto do TRT da 9ª Região, em diversas 
de suas sentenças:

“Nos termos do artigo 13, § 1º, da Cons-
tituição Federal, as armas nacionais são sím-
bolos da República Federativa do Brasil, razão 
pela qual não podem ser utilizadas de forma 
inadequada pelos particulares, que, aliás, lhe 
devem respeito.

A CNA não integra a estrutura funcional 
da Administração Pública Federal, nem é órgão 
administrativo vinculado ao Ministério do Traba-
lho. Desta forma, não está autorizada a utilizar 
o Brasão da República para a finalidade preten-
dida, haja vista que o particular, pretensamente 
devedor do tributo, ao receber a guia de reco-
lhimento da contribuição sindical, emitida pelo 
referido ente sindical, e ao se deparar com o 
símbolo nacional das armas, certamente sente-
se coagido a cumprir tal obrigação, na medida 
em que presume estar diante do Estado, e não 
de entidade privada, conduta que não merece 
a chancela do Poder Judiciário.

Cumpre ressaltar que o próprio Código 
Penal, em seu art. 296, § 1º, item III, tipifica 
como crime o uso indevido de marcas, logoti-
pos, siglas ou quaisquer outros símbolos utili-
zados ou identificadores de órgãos ou entida-
des da Administração Pública, com pena de 

reclusão de dois a seis anos e multa, devendo 
os órgãos competentes apurar se tal conduta 
amolda-se ao tipo legal.

Ante o exposto, determino a expedição 
de ofícios, com cópia desta decisão e dos 
demonstrativos de débito e das guias de re-
colhimento da contribuição sindical trazidas 
com a inicial, ao Ministério Público Federal e 
à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a 
fim de que adotem as providências que enten-
derem cabíveis.”

Os autores da ação recorreram, porém a sen-
tença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 9ª Região.

Considero oportuno lembrar que, na ocasião em 
que aguardamos a deliberação da CCJC sobre a Ques-
tão de Ordem nº 695/2010, que versa sobre a prorro-
gação dos trabalhos da CPMI para “apurar as causas, 
condições e responsabilidades relacionadas a desvios 
e irregularidades verificados em convênios e contratos 
firmados entre a União e organizações ou entidades 
de reforma e desenvolvimento agrários, investigar o 
financiamento clandestino, evasão de recursos para 
invasão de terras, analisar e diagnosticar a estrutura 
fundiária agrária brasileira e, em especial, a promoção 
e execução da reforma agrária” – denominação longa 
e tortuosa que foi resumida como CPMI contra o MST 
–, investigação capitaneada pela Senadora presiden-
te da CNA, é bom que reflitamos sobre a imagem de 
guardiã da moralidade e legalidade que a entidade 
patronal pretende passar à sociedade, enquanto se 
utiliza, de forma criminosa, do Brasão da República 
para intimidar produtores rurais.

O SR. FÉLIX MENDONÇA (DEM – BA. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Governo Federal, em parceria com o 
Governo Estadual, irá investir cerca de R$175 milhões 
na Adutora do São Francisco para atender a micror-
região de Irecê.

O problema da falta de água e o fornecimento 
fora dos padrões em breve farão parte do passado na 
região de Irecê. Aproximadamente 350 mil pessoas que 
vivem nas 16 cidades da região serão contempladas 
com os investimentos que fazem parte do programa 
Água para Todos.

A primeira fase das obras do Sistema Integra-
do de Abastecimento de Água – SIAA da região já foi 
iniciada.

Para essa primeira etapa, o Governo da Bahia já 
garantiu recursos na ordem de R$75 milhões, sendo 
41,8 milhões do Estado, R$1,6 milhão da EMBASA – 
Empresa Baiana de Águas e Saneamento e R$31,6 
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milhões de reais do BNDES – Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social. 

A região de Irecê já foi referência nacional na 
produção de feijão. Atualmente, ela se destaca com a 
criação de avestruzes, bem como a produção de hor-
tifrutigranjeiros, piscicultura e agricultura – mamona, 
milho e sorgo.

Para o desenvolvimento de todas essas culturas, 
torna-se indispensável o fornecimento regular de água.

Toda a região vivia com o dilema de estar tão per-
to do Rio São Francisco e conviver com os inúmeros 
problemas de abastecimento de água potável.

O sistema de transporte hídrico por adutoras é 
o mais recomendado pela engenharia moderna. Esse 
sistema proporciona uma agilidade maior da obra, as-
sociada à baixa perda de volume por evaporação, já 
que temos um sistema fechado.

Aliada a essas vantagens, a adutora representa 
um baixo impacto ambiental, pois, além do diminuto 
desperdício e a ausência de contaminação da água 
transportada, soma-se o reduzido desmatamento.

O projeto de captação de água do Rio São Fran-
cisco foi elaborado porque o Sistema de Abastecimen-
to de Água que capta água na Barragem de Mirorós 
se tornou insuficiente para atender a população da 
região de Irecê.

A nova adutora irá garantir segurança hídrica a 
todo o sistema caso haja problema de redução de vo-
lume de Mirorós.

As obras do Sistema Integrado de Abastecimen-
to de Água de Irecê foram divididas em 3 etapas e, 
quando concluídas, também levarão água do Rio São 
Francisco às cidades de Central, Presidente Dutra, 
Uibaí, Lapão, América Dourada, Ibititá, Ibipeba, Barra 
do Mendes, Canarana, Barro Alto, Cafarnaum, João 
Dourado, São Gabriel e Jussara.

Muito obrigado.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, hoje, terça-feira, 17 de agosto, foi um dia muito 
especial para mim, pessoalmente, também para o jovem 
Prefeito Sérgio Sessim e, sobretudo, para os cerca de 
200 mil habitantes da cidade de Nilópolis, na minha 
querida Baixada Fluminense.

Finalmente, Sr. Presidente, a Supervia, concessio-
nária do transporte ferroviário de passageiros urbanos do 
Rio de Janeiro, reativou as viagens especiais com trens 
partindo de Nilópolis para a estação da Central do Brasil, 
no maior polo econômico da capital fluminense, onde a 
grande massa de trabalhadores tem seu emprego, seus 
compromissos comerciais e outros afazeres pessoais.

Na verdade, Sr. Presidente, a retomada das via-
gens, partindo de Nilópolis em trens especiais, repre-
senta o final feliz de uma grande luta nossa, travada 
junto ao Governador Sérgio Cabral e também nesta 
Casa, como bem ressalvou o Presidente da Supervia, 
Sr. Amin Murad, diante da necessidade que tinha de 
oferecermos melhor mobilidade, com agilidade, con-

forto e segurança, à nossa população, que empresta 
diariamente, com profissionalismo e dedicação, a sua 
mão de obra na construção do progresso e do desen-
volvimento do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil.

A partir de agora, dois trens, com oito vagões cada 
– o primeiro saindo às 6h56min e o outro, às 8h20min 
–, vão transportar cerca de 3 mil novos passageiros no 
ramal de Japeri. O tempo de duração de cada trajeto 
será de aproximadamente 45 minutos.

Vejam os senhores, a volta das viagens especiais 
também faz parte do programa de revitalização do cen-
tro comercial de Nilópolis, como foi anunciado ontem 
pelo Presidente da Supervia, Amin Murad, e o Prefei-
to da cidade, Sérgio Sessim, em solenidade bastante 
concorrida, da qual também tomaram parte o Secre-
tário Estadual de Transportes, Sebastião Rodrigues; o 
Vice-Prefeito, Osvaldo da Costa Silva, o nosso querido 
“Ratinho”; o Presidente da Câmara Municipal, Vereador 
Adilson Farias, o “Galego”, além de outros Vereadores 
e representantes da sociedade civil organizada.

O projeto, que tem parceria com as Secretarias 
de Obras e de Transportes, Prefeitura de Nilópolis e 
iniciativa privada, deve ficar pronto em um ano e meio. 
Ele envolve ainda a remodelação do calçadão da Ave-
nida Mirandela e também da estação de trem, que 
vai ganhar um shopping center de dois pavimentos, 
com 46 lojas, praça de alimentação, banheiros, ram-
pas, elevadores de carga e escadas rolantes, além da 
construção de dois terminais rodoferroviários, fazendo 
a integração ônibus-trem.

O próprio Presidente da Supervia, o nosso queri-
do e estimado amigo Amin Murad, foi pessoalmente a 
Nilópolis para fazer o anúncio do benefício, que, aliás, 
só foi possível com a inauguração, também ontem, da 
nova subestação de energia elétrica, totalmente mo-
dernizada, dotada de painéis microprocessados, com 
informações analógicas e digitais, e que vai permitir 
o aumento do tráfego de trens entre Nova Iguaçu e 
Deodoro, no ramal de Japeri. A nova subestação, que 
custou R$5 milhões, substitui a outra, provisória, des-
truída por um raio no ano passado.

Resumindo, Sr. Presidente, a volta dos trens 
especiais e o anúncio do projeto de revitalização do 
centro comercial de Nilópolis são, sem dúvida alguma, 
o melhor presente que a cidade está recebendo neste 
mês de agosto, quando festeja os seus 63 anos bem 
vividos de emancipação político-administrativa, confor-
me pude anunciar ontem desta mesma tribuna.

Só peço a Deus, agora, que continue nos dando 
força suficiente para que possamos continuar a nobre 
missão de levarmos os benefícios àquela gente ordei-
ra, trabalhadora e tão generosa, de forma a que vivam 
com conforto, respeito e dignidade.

Muito obrigado.
O  SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Apresen-

tação de proposições.
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V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPcdobPrb
Neudo Campos PP 
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPcdobPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPcdobPrb
Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapá: 6

PARÁ

Gerson Peres PP 
Nilson Pinto PSDB 
Vic Pires Franco DEM 
Total de Pará: 3

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Rebecca Garcia PP 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPcdobPrb
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Ernandes Amorim PTB 
Euripedes Miranda PT 
Lindomar Garçon PV 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Moreira Mendes PPS 
Total de Rondônia: 6

ACRE

Henrique Afonso PV 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPcdobPrb
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Freire Júnior PSDB 
Laurez Moreira PSB PsbPcdobPrb

Lázaro Botelho PP 
NIlmar Ruiz PR 
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Cleber Verde PRB PsbPcdobPrb
Davi Alves Silva Júnior PR 
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPcdobPrb
Julião Amin PDT 
Nice Lobão DEM 
Pedro Fernandes PTB 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPcdobPrb
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 10

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPcdobPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPcdobPrb
Ciro Gomes PSB PsbPcdobPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Flávio Bezerra PRB PsbPcdobPrb
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Leo Alcântara PR 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Vicente Arruda PR 
Total de Ceará: 13

PIAUÍ

Antonio José Medeiros PT 
Átila Lira PSB PsbPcdobPrb
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar DEM 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPcdobPrb
Paes Landim PTB 
Themístocles Sampaio PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Felipe Maia DEM 
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPcdobPrb
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
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Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Marcondes Gadelha PSC 
Rômulo Gouveia PSDB 
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPcdobPrb
André de Paula DEM 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Charles Lucena PTB 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Fernando Ferro PT 
Fernando Nascimento PT 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Marcos Antonio PRB PsbPcdobPrb
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PTB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 13

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Carlos Alberto Canuto PSC 
Givaldo Carimbão PSB PsbPcdobPrb
Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Iran Barbosa PT 
Mendonça Prado DEM 
Pedro Valadares DEM 
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPcdobPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPcdobPrb
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
José Rocha PR 
Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPcdobPrb
Luiz Bassuma PV 
Luiz Carreira DEM 
Márcio Marinho PRB PsbPcdobPrb
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 

Maurício Trindade PR 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PHS 
Walter Pinheiro PT 
Total de Bahia: 24

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Aracely de Paula PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira PR 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
George Hilton PRB PsbPcdobPrb
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPcdobPrb
João Bittar DEM 
Júlio Delgado PSB PsbPcdobPrb
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Mário de Oliveira PSC 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rodrigo de Castro PSDB 
Total de Minas Gerais: 26

ESPÍRITO SANTO

Capitão Assumção PSB PsbPcdobPrb
Jurandy Loureiro PSC 
Manato PDT 
Rita Camata PSDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Arnaldo Vianna PDT 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Cida Diogo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR 
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Edmilson Valentim PCdoB PsbPcdobPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Felipe Bornier PHS 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC 
Geraldo Pudim PR 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jorge Bittar PT 
Leandro Sampaio PPS 
Léo Vivas PRB PsbPcdobPrb
Marcelo Itagiba PSDB 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 29

SÃO PAULO

Antonio Bulhões PRB PsbPcdobPrb
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Dimas Ramalho PPS 
Dr. Nechar PP 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPcdobPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chiarelli PDT 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Jefferson Campos PSB PsbPcdobPrb
João Dado PDT 
Jorginho Maluly DEM 
José Genoíno PT 
José Paulo Tóffano PV 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPcdobPrb
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPcdobPrb
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Pereira da Silva PDT 
Renato Amary PSDB 
Roberto Santiago PV 

Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
William Woo PPS 
Total de São Paulo: 33

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Homero Pereira PR 
Ricarte de Freitas PTB 
Valtenir Pereira PSB PsbPcdobPrb
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM 
Augusto Carvalho PPS 
Jofran Frejat PR 
Magela PT 
Rodovalho PP 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPcdobPrb
Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Leonardo Vilela PSDB 
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Sandro Mabel PR 
Total de Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT 
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Andre Vargas PT 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Gustavo Fruet PSDB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Ricardo Barros PP 
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Takayama PSC 
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 17

SANTA CATARINA

Angela Amin PP 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PT 
Mauro Mariani PMDB PmdbPtc
Nelson Goetten PR 
Paulo Bauer PSDB 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB PsbPcdobPrb
Cláudio Diaz PSDB 
Emilia Fernandes PT 
Enio Bacci PDT 
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
José Otávio Germano PP 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPcdobPrb
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 22

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 281 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 
à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante 
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Item 1.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 487-A, DE 2010  
(Do Poder Executivo) 

Continuação da votação, em turno úni-
co, da Medida Provisória nº 487-A, de 2010, 

que altera a Lei nº 12.096, de 24 de novem-
bro de 2009, que autoriza a concessão de 
subvenção econômica ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
– BNDES, em operações de financiamento 
destinadas à aquisição e produção de bens 
de capital e à inovação tecnológica; afasta a 
incidência de restrição à contração de novas 
dívidas pelos Estados na hipótese de revisão 
do programa de ajuste fiscal em virtude de 
crescimento econômico baixo ou negativo; 
autoriza a União a permutar ações de sua 
propriedade por participações societárias 
detidas por entidades da administração pú-
blica federal indireta, a deixar de exercer e 
a ceder o seu direito de preferência para a 
subscrição de ações em aumentos de capital 
de sociedades de economia mista federais, 
a emitir títulos da dívida pública mobiliária 
federal em substituição de ações de socie-
dades de economia mista federais detidas 
pelo Fundo de Garantia à Exportação – FGE, 
e a realizar aumento de capital em empresas 
estatais, mediante a transferência de direitos 
decorrentes de adiantamentos efetuados 
para futuro aumento de capital; altera a Lei 
nº 10.260, de 12 de julho de 2001; e dá ou-
tras providências; tendo parecer da relatora 
da Comissão Mista, proferido em Plenário 
e entregue à Mesa, pelo atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevância 
e urgência; pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa; pela adequação 
financeira e orçamentária desta MPV e das 
Emendas apresentadas; e, no mérito, pela 
aprovação desta MPV e das Emendas de nºs 
13, 18, 19 e 26, na forma do Projeto de Lei de 
Conversão apresentado, e pela rejeição das 
Emendas de nºs 01 a 12, 14 a 17, 20 a 25 e 27 
(Relatora: Dep. Solange Almeida).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 9-5-
2010

PRAZO NA CÂMARA: 23-5-2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

10-62010 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 5-9-2010

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Sobre a 
mesa requerimento no seguinte teor:

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do artigo 117, VI, do Regimento Inter-
no, a retirada da pauta da Medida Provisória 
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nº 487/10, constante do item 1 da presente 
Ordem do Dia. – Efraim Filho Vice-Líder do 
Democratas”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.
Para falar contra a matéria, tem a palavra o Depu-

tado Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse requerimento 
prejudica totalmente a continuidade da sessão. Temos 
na Casa não apenas o número que consta no painel, 
que ultrapassa o quorum regimental, mas 365 Srs. 
Parlamentares.

Portanto, queremos votar essa matéria; após a 
aprovação dessa matéria, tentar um acordo para votar 
em segundo turno a PEC nº 300 e, posteriormente, 
votar as outras medidas provisórias.

Viemos aqui para fazer o quê? Nada? Sabemos 
qual é o interesse desse requerimento: criar obstrução, 
não votar, não decidir, deixar cair a sessão pela veri-
ficação e, posteriormente, não ter nenhuma decisão 
tomada nessa convocação de esforço concentrado.

Que esforço concentrado é esse? Para 
nada? Por que os Srs. Parlamentares têm que 
vir aqui? O número dos que vieram é significati-
vo  – eu já disse –, 365. Aqueles que não vieram 
têm que ser cobrados nas suas bases.

Cada Unidade da Federação tem que ver quais 
foram os Deputados que não estiveram presentes e 
cobrar deles, porque, se o número estivesse avassa-
lador, poderia haver obstrução, todo e qualquer meca-
nismo, que iríamos resolver essa questão e votar as 
matérias que interessam.

Fomos convocados, Sr. Presidente, através de 
telegrama do Presidente da Casa, para votar a PEC 
nº 300 e a PEC nº 308, com a observação “se houver 
acordo”.

Como o Deputado Miro Teixeira está presente e 
já elaborou o texto de acordo, queremos votar as PECs 
nºs 300 e 308. Medidas provisórias, se não puderem 
ser votadas, que fiquem para outra oportunidade. Nos 
corredores, o número de pessoas que esperam a vo-
tação das PECs nºs 300 e 308 é grande.

Sr . Presidente Marco Maia, eu gostaria de pedir 
respeitosamente a V.Exa. que liberasse um número de 
senhas para os manifestantes da PEC nº 300 e para 
os apoiadores da PEC nº 308. As galerias estão va-
zias! Acho que é um direito. Não é preciso liberar para 
todo o mundo, mas liberar sob controle, permitindo a 
entrada das pessoas que apoiam a PEC nº 300 e que 
apoiam a PEC nº 308, porque a nossa convocação foi 
feita para votar essas 2 matérias e algumas MPs.

As MPs estão indefinidas, mas a PEC nº 300 e a 
PEC nº 308 são matérias definidas. Então, quero respei-
tosamente pedir a V.Exa., Presidente Marco Maia, que 
libere as galerias para que aqueles que acompanham 
a votação da PEC nº 300 e da PEC nº 308 possam 
saber efetivamente o que está acontecendo.

Estão todos confinados na entrada, antes do cor-
redor de acesso ao plenário, e isso não é justo. Vieram 
para cá na tentativa de acompanhar a votação e, ago-
ra, não sabem o que está acontecendo.

Portanto, contra o requerimento de votação de 
retirada. Vamos votar essa medida provisória e vamos 
votar a PEC nº 300 e a PEC nº 308, o que é o grande 
anseio da sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Arnaldo Faria de Sá, vamos liberar o acesso às gale-
rias, mas também vamos ver como vai funcionar daqui 
para a frente, porque não vamos ficar aqui ad aeter-
num discutindo requerimento.

Se não houver entendimento dos Líderes para a 
votação, não vamos praticar a ação que já fizemos em 
outras oportunidades, de ir levando, postergando, só 
para ficarmos aqui em plenário. Não havendo entendi-
mento, vamos encerrar esta sessão e tentar trabalhar 
algum acordo para no dia de amanhã votar matérias 
aqui na Casa.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Obrigado, 
Presidente Marco Maia.

O  SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
a favor da matéria, tem a palavra o Deputado Efraim 
Filho.

O SR. EFRAIM FILHO (DEM – PB. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente Marco Maia, Srs. Depu-
tados, Sras. Deputadas, o Deputado Arnaldo Faria de 
Sá, que há pouco usou a tribuna para falar contra o 
requerimento, foi muito lúcido durante o seu pronun-
ciamento.

Talvez lhe tenham passado despercebidas as 
palavras que utilizou, mas ficou bem claro: todos os 
Deputados e Deputadas aqui presentes estão sob um 
chamado. O chamado do Presidente da Casa é acima 
de tudo uma reivindicação das ruas, uma reivindica-
ção justa da sociedade. Não é a letra fria, produzida 
nos gabinetes escuros, mas a voz da população, que 
clama por uma segurança pública melhor.

Nós, Deputados e Deputadas, Parlamentares, 
fomos chamados a Brasília para votar a PEC nº 300 e 
a PEC nº 308, se houver acordo. Foram essas as pala-
vras utilizadas, são essas também as minhas palavras. 
E o acordo está presente, Sr. Presidente. O acordo já 
começa e já se produz. Já há um texto de consenso.

Então, para que perder tempo com as medidas 
provisórias, sobre as quais, essas sim, não há acordo, 
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não há consenso? Há uma grande divergência entre o 
Governo e a Oposição. Vamos ao que é consenso, va-
mos ao que é comum. Vamos fazer do esforço concen-
trado um momento comum desta Casa, um  momento 
que tenha valido a pena. Vamos dar uma resposta às 
ruas, ao Brasil.

O Congresso brasileiro está trabalhando em tem-
po de eleições, e nós vamos, sim, votar aquilo para o 
qual fomos chamados, se houvesse acordo, PEC nº 
300 e PEC nº 308.

E aí eu faço um desafio, Sr. Presidente: quem é 
contra o acordo? Se houver alguém contra a PEC nº 
300 ou a PEC nº 308, que se pronuncie, porque, se-
não, como quem cala consente, pode-se deduzir que 
há, sim, o acordo.

Chama-se a extraordinária, põem-se a PEC nº 
300 e a PEC nº 308 no acordo, até mesmo a regula-
mentação da Emenda nº 29. Os Prefeitos estão aí.

Há acordo. Vou enfatizar para ser bem claro: há 
acordo para a votação da PEC nº 300 e da PEC nº 
308. Senão, pronuncie-se quem for contra.

Essa é uma reivindicação das ruas. Cada um 
de nós tem a obrigação moral de dar uma resposta 
ao cidadão, ao eleitor que nos acompanhou há tanto 
tempo. Não aguentaremos omissão e inércia como 
resposta.

Para concluir, Sr. Presidente, é este o momen-
to, é esse o clamor, é esse o chamado que se faz a 
esta Casa. Vamos fazer valer a pena a vinda a Brasí-
lia. Vamos fazer valer a pena o esforço concentrado, 
convocado pelo Presidente Michel Temer. Não temos 
cara de voltar à base e dizer que viemos aqui sem que 
tenhamos votado nada.

Não há acordo quanto às medidas provisórias. Há 
divergências. Então, que as deixemos de lado. Vamos  
esquecê-las e vamos para onde há acordo.

Mais uma vez o desafio está lançado. Há acordo 
para a votação das PECs nºs 300 e 308. Pronuncie-se 
quem for contra. Do contrário, “sim” ao acordo. Esqueça-
mos as divergências e votemos o que é desejo comum: 
uma melhor segurança pública para o País. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vo-
tam os Srs. Líderes?

Como vota o PMDB?
O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PT? (Pausa.)

Como vota o PDT?
O SR. MANATO (PDT – ES. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, lembro-me muito 
bem de nossa luta favorável aos aposentados. Fomos 

incansáveis e conseguimos aprovar os 7,72%. Agora 
nossa luta vai ser incansável para aprovar a PEC nº 
300, de 2008. O Brasil precisa dessa PEC. A seguran-
ça clama por isso.

Todo o PDT, o Deputado Miro Teixeira, todos vie-
mos ao esforço concentrado para votar as matérias. 
Não abrimos mão de votar.

O PDT vai votar contra a retirada de pauta. Va-
mos discutir a matéria, aprovar a MP nº 487, e depois 
votar a PEC nº 300, algo bom para o Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PT?
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota 
“não”. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSDB? (Pausa.)

Como vota o Democratas? (Pausa.)
Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB/

PRB?
O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB – AL. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
como Deputado Federal, recebi 3 telegramas em minha 
casa dizendo que havia acordo para votar as PECs nºs 
300, de 2008, e 308, de 2004. Somos  513 Deputados. 
Foram enviados aos Deputados no Brasil inteiro mais de 
1.500 telegramas dizendo que havia acordo para votar 
essa matéria. No entanto, quando chegamos aqui hoje, 
vemos que o acordo não existe, e de repente querem 
que a matéria seja retirada da pauta.

O PSB lamenta profundamente não haver acor-
do. O PSB vota a favor das PECs nºs 300 e 308. Nos 
telegramas que chegaram às nossas casas estava 
dito que havia acordo. Por isso o PSB vota “não”, Sr. 
Presidente. Acordo é para ser cumprido.

O Bloco vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PP?
O SR. ELIENE LIMA (PP – MT. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido Progres-
sista também veio aqui, na totalidade de sua bancada, 
querendo votar as PECs nºs 300, de 2008, e 308, de 
2004, conforme convocação feita por telegrama.

Queremos fazer um apelo para que haja mais 
respeito com os membros da PM, dos Corpos de Bom-
beiros Militares e da Polícia Civil e com os agentes 
prisionais, dando uma resposta para essa luta que os 
traz várias vezes a Brasília.

Por isso também encaminhamos “não” ao reque-
rimento de retirada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PR?
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O SR. LUCIANO CASTRO (PR – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR 
entende que é uma matéria em andamento. Não faz 
sentido o requerimento de retirada de pauta.

Votamos “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PTB?
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
queremos votar. Viemos aqui para isso. O telegrama, 
como lembrou o Deputado Givaldo Carimbão, dizia 
que seria votada a PEC nº 300, de 2008, havendo 
acordo para se votar também a PEC nº 308, de 2004. 
Consultei há pouco o Deputado Miro Teixeira, e o texto 
está produzido.

Portanto, queremos votar as PECs nºs 300 e 308. 
Precisamos, na verdade, tentar um acordo com o Go-
verno, que está colocando essas PECs como biombo 
para garantir a votação das MPs.

Na  verdade, esse requerimento acaba servindo 
tanto a um lado quanto ao outro: a Oposição, que não 
quer votar; o Governo, que quer garantir a votação das 
medidas provisórias para votar as 2 PECs.

Nós queremos votar a PEC nº 300, conforme 
convocação do Presidente da Casa, e queremos vo-
tar também a PEC nº 308, cujo texto de acordo já foi 
apresentado pelo Deputado Miro Teixeira.

Na verdade, esse requerimento quer inviabilizar 
qualquer sessão. Eu não entendo isso, porque a con-
vocação dizia que teríamos sessão de manhã, à tarde 
e à noite. V.Exa. já falou... 

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PTB 

vota “não”. 
Como vota o PSC?
O SR. MARCONDES GADELHA (PSC – PB. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PSC também quer votar a PEC nº 300, de 2008, e 
acha que qualquer tentativa de obstruir ou de travar 
o andamento da pauta é uma atitude temerária, que 
pode resultar em prejuízo para diversas categorias – 
prejuízos diretos, imediatos, ou procrastinação de be-
nefício, que é a mesma coisa.

Dessa maneira, votamos “não” e queremos ace-
lerar o andamento dos trabalhos para votarmos ime-
diatamente a PEC nº 300.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PPS?

O SR. ALEXANDRE SILVEIRA (PPS – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é im-
portante esclarecer que existe acordo para a votação 
da PEC nº 300, de 2008, e da PEC nº 308, de 2004. 
O que não existe é acordo para votação das medidas 

provisórias, inclusive existe divergência na base do 
Governo.

O PPS está mobilizado para votar a PEC nº 300, 
justa reivindicação dos policiais militares a serviço 
deste País. 

Portanto, vota “sim” ao requerimento, porque quer 
que o Governo flexibilize e vote as PECs nºs 300 e 308 
antes de votar as medidas provisórias, que não têm 
acordo, inclusive na base do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PV? (Pausa.) 

Como vota o PMN? (Pausa.)
Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL, 
atendendo à convocação, por telegrama, a todos os 
Parlamentares – 8 reais de dinheiro público gasto 
com essa convocação óbvia, como destaca o Depu-
tado Carimbão –, está aqui desde cedo, e até agora, 
18h26min, não aconteceu absolutamente nada além 
dos nossos comoventes discursos, que todos gosta-
mos de fazer, eu inclusive.

Queremos debater e votar esta medida provisória, 
que é, sim, polêmica. Mas aqui é o espaço do dissenso, 
da divergência, e vamos chegar a um resultado, não 
tem que haver consenso. Queremos também assumir 
o compromisso de, pelo menos, votar em segundo 
turno a PEC nº 300, de 2008, como estava mais do 
que acordado.

Estamos aqui de prontidão para cumprir a nossa 
palavra, a palavra do PSOL. Vamos continuar aqui e 
queremos votar.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PHS? (Pausa.)

Como vota o PSDB?
O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB – BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu ouvi muita 
manifestação de ilustres Deputados sobre acordo. De 
antemão, quero antecipar que não fizemos qualquer 
acordo para votação alguma. Na ocasião, advertimos 
ao Plenário, aos ilustres Líderes e também ao Sr. Pre-
sidente que dirigia aquela sessão que não firmávamos 
o compromisso de presença, hoje, nesta convocação, 
porque o combinado era para o início do próximo mês, 
e os Deputados do PSDB se mobilizaram para isso.

Contudo, hoje temos aqui um grande número de 
Deputados do PSDB. Mas ocorre, Sr. Presidente, que 
não houve modificação nos fatos que nos levaram à 
obstrução. Permanecemos em obstrução porque que-
remos mais dinheiro para cuidar da saúde dos brasi-
leiros, dinheiro tirado do Orçamento da União.

Essa  é a questão, e nada mudou. O Governo e 
sua base insistem em deixar para as calendas a re-
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gulamentação da Emenda Constitucional nº 29. Daí 
por que continuamos em obstrução e votamos “sim” 
ao requerimento. 

Queremos de antemão antecipar que podemos, 
sim, como dissemos outras vezes, votar o segundo turno 
da PEC nº 300, de 2008, desde que se remova esse 
obstáculo naturalmente e sem qualquer compromisso 
com as demais votações propostas pelo Governo.

O PSDB, portanto, vota “sim” ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o DEM? 
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o DEM vota “sim” à saúde, vota “sim” à verdade. O que 
está acontecendo aqui é uma farsa, em que o Governo 
não quer votar a obrigatoriedade de aplicar 10% do 
que arrecada na saúde. Todos os Deputados da base 
do Governo estão fazendo campanha e prometendo 
dinheiro para a saúde, mas aqui estão votando con-
tra a saúde.

Portanto, votamos “sim” à verdade. Queremos 
votar a regulamentação da Emenda Constitucional 
nº 29, que amplia o gasto do Governo com a saúde, 
que tira as pessoas das filas dos hospitais. Na Bahia, 
ninguém consegue marcar uma cirurgia eletiva com 
menos de 4 meses. Nós estamos aqui votando a favor 
do dinheiro da saúde.

O Democratas quer ampliar a verba para a saú-
de. Está, portanto, contra a mentira, contra a farsa que 
o Governo monta. Esta reunião é uma farsa, é uma 
oportunidade em que a base do Governo é convocada 
para tentar uma medida provisória que não interessa 
ao cidadão.

As  pesquisas de opinião mostram com clareza 
que o povo quer mais dinheiro na saúde! E nós que-
remos – o Líder do PSDB, Deputado João Almeida, 
acabou de dizer – votar a obrigatoriedade, que está na 
Constituição, de o Governo Federal aplicar na saúde 
10% de tudo o que arrecada, como fazem os Estados 
e os Municípios. Se fizer isso, nós vamos acabar, por 
exemplo, com as mortes de crianças na Bahia por me-
ningite, que o Governador diz que aconteceram porque 
todo o mundo procurou a vacina, e a vacina acabou.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Eu vou tomar 

uma decisão unilateral, Sras. e Srs. Parlamentares.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu, Depu-
tado Simão Sessim, na Liderança do partido, quero 
só fazer um apelo aos Deputados do PP: venham ao 
plenário. Precisamos aprovar essa medida provisória 
e liberar a pauta para votarmos ainda hoje a PEC nº 
300 e a PEC nº 308.

É fundamental! É o último esforço concentrado 
programado antes da eleição!

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DR. TALMIR – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra para orientação.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Sras. e Srs. 

Parlamentares, como estou vendo que não temos en-
tendimento – consultei todos os Líderes em relação à 
votação –, de forma unilateral, vou encerrar esta ses-
são e marcar outra para as 19h30min.

Além disso, convoco uma reunião dos Líderes na 
Sala da Presidência para conversarmos sobre o anda-
mento dos trabalhos daqui para frente e para amanhã 
também. Certo?

O SR. DR. TALMIR (PV – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, mas nós podemos 
encerrar a sessão em processo de votação?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não esta-
mos em processo de votação, ainda; estamos só na 
orientação. Às 18h30min, encerra-se o prazo desta 
sessão. Era o horário determinado. 

Vou encerrar a sessão.

VI  – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – COMPA-

RECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Total de Amapá: 1

PARÁ

Beto Faro PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 2

RONDONIA

Mauro Nazif PSB PsbPcdobPrb
Total de Rondônia: 1

TOCANTINS

Junior Marzola DEM 
Total de Tocantins: 1

CEARÁ

Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Ceará: 2
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PIAUÍ

Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Total de Rio Grande do Norte: 1

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Total de Pernambuco: 2

BAHIA

Geraldo Simões PT 
João Almeida PSDB 
Luiz Alberto PT 
Nelson Pellegrino PT 
Severiano Alves PMDB PmdbPtc
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 7

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Leonardo Picciani PMDB PmdbPtc
Rogerio Lisboa DEM 
Total de Rio de Janeiro: 3

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPcdobPrb
Janete Rocha Pietá PT 
João Paulo Cunha PT 
José Mentor PT 
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Monti PR 
Walter Ihoshi DEM 
Total de São Paulo: 7

MATO GROSSO

Eliene Lima PP 
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Total de Goiás: 2

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Cassio Taniguchi DEM 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Total de Paraná: 3

RIO GRANDE DO SUL

Fernando Marroni PT 
Total de Rio Grande do Sul: 1

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

RORAIMA

Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Giovanni Queiroz PDT 
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Paulo Rocha PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 12

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPcdobPrb
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA

Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 1

ACRE

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP 
Sergio Petecão PMN 
Total de Acre 4
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TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Clóvis Fecury DEM 
Gastão Vieira PMDB PmdbPtc
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 8

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Arnon Bezerra PTB 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
José Guimarães PT 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 7

PIAUÍ

José Maia Filho DEM 
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN 
Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR 
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA

Manoel Junior PMDB PmdbPtc
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPcdobPrb
Gonzaga Patriota PSB PsbPcdobPrb
Inocêncio Oliveira PR 
Maurício Rands PT 

Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Jungmann PPS 
Total de Pernambuco: 10

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Francisco Tenorio PMN 
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
José Carlos Machado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPcdobPrb
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Edson Duarte PV 
Fernando de Fabinho DEM 
Geddel Vieira Lima PMDB PmdbPtc
João Carlos Bacelar PR 
João Leão PP 
José Carlos Araújo PDT 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Sérgio Brito PSC 
Total de Bahia: 8

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR 
Antônio Roberto PV 
Bilac Pinto PR 
Carlos Melles DEM 
Fábio Ramalho PV 
Jaime Martins PR 
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 
Lael Varella DEM 
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário Heringer PDT 
Miguel Corrêa PT 
Miguel Martini PHS 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Delgado PT 
Rafael Guerra PSDB 
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Reginaldo Lopes PT 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 27

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Iriny Lopes PT 
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB PsbPcdobPrb
Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Arolde de Oliveira DEM 
Brizola Neto PDT 
Chico DAngelo PT 
Dr. Paulo César PR 
Edson Santos PT 
Fernando Gabeira PV 
Indio da Costa DEM 
Luiz Sérgio PT 
Marina Maggessi PPS 
Otavio Leite PSDB 
Pastor Manoel Ferreira PR 
Silvio Lopes PSDB 
Total de Rio de Janeiro: 14

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPcdobPrb
Aline Corrêa PP 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Beto Mansur PP 
Bispo Gê Tenuta DEM 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Devanir Ribeiro PT 
Edson Aparecido PSDB 
Jilmar Tatto PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José Aníbal PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
Julio Semeghini PSDB 
Milton Vieira DEM 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Maluf PP 

Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Alves PTB 
Silvio Torres PSDB 
Vadão Gomes PP 
Valdemar Costa Neto PR 
Walter Feldman PSDB 
Total de São Paulo: 30

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Pedro Henry PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Laerte Bessa PSC 
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Affonso Camargo PSDB 
Alfredo Kaefer PSDB 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Reinhold Stephanes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Total de Paraná: 10

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
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João Matos PMDB PmdbPtc
Paulo Bornhausen DEM 
Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 6

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Osmar Terra PMDB PmdbPtc
Paulo Roberto Pereira PTB 
Pompeo de Mattos PDT 
Vieira da Cunha PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 8

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerro a 
sessão, lembrando que foi convocada para hoje, terça-
feira, dia 17 de agosto, às 19h30min, sessão extraordi-
nária da Câmara dos Deputados com a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA 
(Art. 62, § 6º, da Constituição Federal) 

Votação

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 487-A, DE 2010  

(Do Poder Executivo) 

Continuação da votação, em turno úni-
co, da Medida Provisória nº 487-A, de 2010, 
que altera a Lei nº 12.096, de 24 de novem-
bro de 2009, que autoriza a concessão de 
subvenção econômica ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
– BNDES, em operações de financiamento 
destinadas à aquisição e produção de bens 
de capital e à inovação tecnológica; afasta 
a incidência de restrição à contração de 
novas dívidas pelos Estados na hipótese 
de revisão do programa de ajuste fiscal em 
virtude de crescimento econômico baixo 
ou negativo; autoriza a União a permutar 
ações de sua propriedade por participa-
ções societárias detidas por entidades da 
administração pública federal indireta, a 
deixar de exercer e a ceder o seu direito 
de preferência para a subscrição de ações 
em aumentos de capital de sociedades de 
economia mista federais, a emitir títulos da 
dívida pública mobiliária federal em subs-
tituição de ações de sociedades de econo-
mia mista federais detidas pelo Fundo de 

Garantia à Exportação – FGE, e a realizar 
aumento de capital em empresas estatais, 
mediante a transferência de direitos decor-
rentes de adiantamentos efetuados para 
futuro aumento de capital; altera a Lei nº 
10.260, de 12 de julho de 2001; e dá outras 
providências; tendo parecer da relatora 
da Comissão Mista, proferido em Plenário 
e entregue à Mesa, pelo atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevância 
e urgência; pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa; pela adequação 
financeira e orçamentária desta MPV e das 
Emendas apresentadas; e, no mérito, pela 
aprovação desta MPV e das Emendas de nºs 
13, 18, 19 e 26, na forma do Projeto de Lei 
de Conversão apresentado, e pela rejeição 
das Emendas de nºs 1º a 12, 14 a 17, 20 a 25 
e 27 (Relatora: Dep. Solange Almeida).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 9-5-
2010

PRAZO NA CÂMARA: 23-5-2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

10-6-2010 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 5-9-2010

Discussão

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 488, DE 2010 

(Do Poder Executivo) 

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 488, de 2010, que autoriza a 
criação da Empresa Brasileira de Legado 
Esportivo S.A. – BRASIL 2016 e dá outras 
providências. Pendente do parecer da Co-
missão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 26-5-
2010

PRAZO NA CÂMARA: 9-6-2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

27-6-2010 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 22-9-2010

3 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 489, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 489, de 2010, que autoriza 
a União a integrar, na forma de consórcio 
público de regime especial, a Autoridade 
Pública Olímpica – APO, e dá outras pro-
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vidências. Pendente do parecer da Comis-
são Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 26-5-
2010

PRAZO NA CÂMARA: 9-6-2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

27-6-2010 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 22-9-2010

4 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 490, DE 2010 

(Do Poder Executivo) 

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 490, de 2010, que abre crédito 
extraordinário, em favor da Presidência da 
República e dos Ministérios da Educação 
e da Integração Nacional, no valor global 
de R$1.287.072.416,00, para os fins que es-
pecifica. Pendente do parecer da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 21-6-
2010

PRAZO NA CÂMARA: 05/07/2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

5-8-2010(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 18-10-2010

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno) 

Discussão

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 N° 446-A, DE 2009 
(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 446, de 
2009, que institui o piso salarial para os 
servidores policiais.

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 32 
minutos)

COMUNICADO

O Sr. Marco Maia, 1º Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, comunica o cancela-
mento da sessão extraordinária, anteriormente 
convocada para hoje, terça-feira, 17 de agosto, 
às 19h30, e nos termos do § 2º, do artigo 67, 
do Regimento Interno, informa aos Gabinetes 
dos Srs. Parlamentares que, amanhã, quarta-
feira, 18 de agosto, haverá sessão ordinária, 

às 14 horas, com Ordem do Dia. Registre-se 
e publique-se.

Em 17-8-10. – Marco Maia, 1º Vice-Pre-
sidente.

ORDEM DO DIA 
(18 de agosto de 2010)

URGÊNCIA 
(Art. 62, § 6º, da Constituição Federal) 

Votação

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 487-A, DE 2010 

(Do Poder Executivo) 

Continuação da votação, em turno úni-
co, da Medida Provisória nº 487-A, de 2010, 
que altera a Lei nº 12.096, de 24 de novem-
bro de 2009, que autoriza a concessão de 
subvenção econômica ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
– BNDES, em operações de financiamento 
destinadas à aquisição e produção de bens 
de capital e à inovação tecnológica; afasta 
a incidência de restrição à contração de 
novas dívidas pelos Estados na hipótese 
de revisão do programa de ajuste fiscal em 
virtude de crescimento econômico baixo 
ou negativo; autoriza a União a permutar 
ações de sua propriedade por participa-
ções societárias detidas por entidades da 
administração pública federal indireta, a 
deixar de exercer e a ceder o seu direito 
de preferência para a subscrição de ações 
em aumentos de capital de sociedades de 
economia mista federais, a emitir títulos da 
dívida pública mobiliária federal em subs-
tituição de ações de sociedades de econo-
mia mista federais detidas pelo Fundo de 
Garantia à Exportação – FGE, e a realizar 
aumento de capital em empresas estatais, 
mediante a transferência de direitos decor-
rentes de adiantamentos efetuados para 
futuro aumento de capital; altera a Lei nº 
10.260, de 12 de julho de 2001; e dá outras 
providências; tendo parecer da relatora 
da Comissão Mista, proferido em Plenário 
e entregue à Mesa, pelo atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevância 
e urgência; pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa; pela adequação 
financeira e orçamentária desta MPV e das 
Emendas apresentadas; e, no mérito, pela 
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aprovação desta MPV e das Emendas de nºs 
13, 18, 19 e 26, na forma do Projeto de Lei 
de Conversão apresentado, e pela rejeição 
das Emendas de nºs 1 a 12, 14 a 17, 20 a 25 
e 27 (Relatora: Dep. Solange Almeida).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 9-5-
2010

PRAZO NA CÂMARA: 23-5-2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

10-6-2010 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 5-9-2010

Discussão

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 488, DE 2010 

(Do Poder Executivo) 

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 488, de 2010, que autoriza a 
criação da Empresa Brasileira de Legado 
Esportivo S.A. – BRASIL 2016 e dá outras 
providências. Pendente do parecer da Co-
missão Mista.

PRAZO  NA  COMISSÃO   MISTA:  
26-5-2010

PRAZO NA CÂMARA: 9-6-2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

27-6-2010 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 22-9-2010

3 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 489, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 489, de 2010, que autoriza a 
União a integrar, na forma de consórcio públi-
co de regime especial, a Autoridade Pública 
Olímpica – APO, e dá outras providências. 
Pendente do parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 26-5-
2010

PRAZO NA CÂMARA: 9-6-2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

27-6-2010 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 22-9-2010

4 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 490, DE 2010 

(Do Poder Executivo) 

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 490, de 2010, que abre crédito 
extraordinário, em favor da Presidência da 
República e dos Ministérios da Educação 

e da Integração Nacional, no valor global 
de R$1.287.072.416,00, para os fins que es-
pecifica. Pendente do parecer da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

PRAZO   NA  COMISSÃO  MISTA:  
21-6-2010

PRAZO NA CÂMARA: 5-7-2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

5-8-2010(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 18-10-2010

URGÊNCIA 
(Artigo 64, § 3º, da Constituição Federal 

c/c art. 155 do Regimento Interno) 
Discussão

5 
PROJETO DE LEI Nº 5.940-B, DE 2009 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Substi-
tutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei 
nº 5.940-A, de 2009, que Cria o Fundo Social 
– FS; dispõe sobre sua estrutura e fontes de 
recursos; altera a Lei nº 9.478, de 6 de agosto 
de 1997; e dá outras providências. Pendente 
de parecer da Comissão Especial. 

SOBRESTA A PAUTA EM: 28-6-2010 
(11º DIA).

URGÊNCIA 
(Art. 62 da Constituição Federal) 

Discussão

6 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 491, DE 2010 

(Do Poder Executivo) 

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 491, de 2010, que institui o Pro-
grama Cinema Perto de Você e dá outras pro-
vidências. Pendente do parecer da Comissão 
Mista. As Emendas de nºs 6, 7, 8 e 9, foram 
indeferidas liminarmente por versarem sobre 
matéria estranha, nos termos do art. 4º, § 4º, 
da Resolução nº 1/2002-CN, c.c. art. 125 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
(Questão de Ordem nº 478/2009).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 7-7-
2010

PRAZO NA CÂMARA: 3-8-2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

21-8-2010(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 3-11-2010
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7 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 492, DE 2010 

(Do Poder Executivo) 

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 492, de 2010, que acresce 
dispositivo ao art. 1º da Lei nº 12.096, de 24 
de novembro de 2009, abre prazo para os 
Municípios regularizarem os parcelamentos 
relativos a contribuições sociais previden-
ciárias, e institui, no âmbito do Ministério 
da Educação, o plano especial de recupe-
ração da rede física escolar pública, com a 
finalidade de prestar assistência financei-
ra para recuperação das redes físicas das 
escolas públicas estaduais, do Distrito Fe-
deral e municipais afetadas por desastres. 
Pendente do parecer da Comissão Mista. 
As Emendas de nºs 13, 14 e 15, foram in-
deferidas liminarmente por versarem sobre 
matéria estranha, nos termos do art. 4º, § 4º, 
da Resolução nº 1/2002-CN, c.c. art. 125 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos (Questão de Ordem nº 478/2009).

PRAZO  NA  COMISSÃO   MISTA:  
12-7-2010

PRAZO NA CÂMARA: 8-8-2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

26-8-2010(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 8-11-2010

8 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 493, DE 2010 

(Do Poder Executivo) 

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 493, de 2010, que altera o 
Anexo I da Lei nº 11.440, de 29 de dezem-
bro de 2006, para modificar a divisão por 
níveis da Carreira de Diplomata, extingue 
cargos de Assistente de Chancelaria e au-
toriza a prorrogação de contratos por tem-
po determinado. Pendente do parecer da 
Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 15-7-
2010

PRAZO NA CÂMARA: 11-8-2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

29-8-2010(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 11-11-2010

9 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 494, DE 2010 

(Do Poder Executivo) 

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 494, de 2010, que dispõe 

sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil 
– SINDEC, sobre as transferências de re-
cursos para ações de socorro, assistência 
às vítimas, restabelecimento de serviços 
essenciais e reconstrução nas áreas atin-
gidas por desastre, sobre o Fundo Espe-
cial para Calamidades Públicas, e dá ou-
tras providências. Pendente do parecer da 
Comissão Mista. As Emendas de nºs 5, 6 e 
7, foram indeferidas liminarmente por ver-
sarem sobre matéria estranha, nos termos 
do art. 4º, § 4º, da Resolução nº 1/2002-CN, 
c.c. art. 125 do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (Questão de Ordem 
nº 478/2009).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 15-7-
2010

PRAZO NA CÂMARA: 11-8-2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

29-8-2010(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 11-11-2010

10 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 495, DE 2010 

(Do Poder Executivo) 

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 495, de 2010, que altera as Leis 
nºs 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.958, de 
20 de dezembro de 1994, e 10.973, de 2 de 
dezembro de 2004, e revoga o § 1º do art. 2º 
da Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006. 
Pendente do parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 15-8-
2010

PRAZO NA CÂMARA: 29-8-2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

16-9-2010(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 29-11-2010

11 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 496, DE 2010 

(Do Poder Executivo) 

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 496, de 2010, que dispõe 
sobre o limite de endividamento de Muni-
cípios em operações de crédito destinadas 
ao financiamento de infraestrutura para a 
realização da Copa do Mundo FIFA 2014 e 
dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 
2016, sobre imóveis oriundos da extinta 
Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA, so-
bre dívidas referentes ao patrimônio imobi-
liário da União, sobre acordos envolvendo 
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patrimônio imobiliário da União, transfere o 
domínio útil de imóveis para a Companhia 
Docas do Rio de Janeiro – CDRJ, e dá ou-
tras providências. Pendente do parecer da 
Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 15-8-
2010

PRAZO NA CÂMARA: 29-8-2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

16-9-2010(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 29-11-2010

12 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 497, DE 2010 

(Do Poder Executivo) 

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 497, de 2010, que promo-
ve desoneração tributária de subvenções 
governamentais destinadas ao fomento 
das atividades de pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológica 
nas empresas, institui o Regime Especial 
de Tributação para construção, ampliação, 
reforma ou modernização de estádios de 
futebol – RECOM, e dá outras providências. 
Pendente do parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 15-8-
2010

PRAZO NA CÂMARA: 29-8-2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

16-9-2010(46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 29/11/2010

13 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 498, DE 2010 

(Do Poder Executivo) 

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 498, de 2010, que abre crédi-
to extraordinário, em favor de diversos ór-
gãos do Poder Executivo, no valor global 
de R$1.978.448.870,00, para os fins que 
especifica. Pendente do parecer da Comis-
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 15-8-
2010

PRAZO NA CÂMARA: 29-8-2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

16-9-2010 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 29-11-2010

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno) 

Discussão

14 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N° 446-A, DE 2009 
(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 446, de 
2009, que institui o piso salarial para os 
servidores policiais.

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS OU RECURSOS 

I – EMENDAS
II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),
ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), to-
dos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1º do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1.891/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária 
de Alegria – RS a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Alegria, Estado do Rio 
Grande do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 1.910/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Li-
berdade FM de Catuípe a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Catuípe, Estado 
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 1.934/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
renova a permissão outorgada à Rádio e Televisão 
Columbia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
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sonora em frequência modulada, no Município de Lo-
rena, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 1.965/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza o Clube do Livro Amigos da Leitura a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Três de Maio, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 2.001/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Obra Social e Cultural Santo Antônio a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Caçapava, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 2.012/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Rádio Comunitária de Taquari a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de Taquari, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 2.048/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio Miriam Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no Município de Farroupilha, Estado do Rio 
Grande do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 2.103/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão ao Sistema Bréscia de Radiodifusão 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Nova Bréscia, 
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 2.185/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Vila 
Maria a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Mu-
nicípio de Vila Maria, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 2.375/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Web Comunicação Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de Rio Novo, Estado de 
Minas Gerais.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 2.445/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Lazer União e Cultura de Ca-
pela de Santana a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Capela de Santana, Es-
tado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 2.479/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Rádio Comunitária HB FM 103,5 
de Jequitaí-MG a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Jequitaí, Estado de Mi-
nas Gerais.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 2.516/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à PASSO FUNDENSE RÁDIO-TV 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Passo Fundo, 
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 2.544/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Fundação Cultural e Educativa Padre Victor 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Três Pontas, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 2.556/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga concessão à Sistema Farol de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, no Município de Curvelo, Estado de Minas 
Gerais.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010
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Nº 2.565/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Belém Radiodifusão 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Belém, Estado 
do Pará.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 2.585/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Difusão Cultural 
Rádio Real – FM a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Piratininga, Estado de 
São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 2.634/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Estância Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no Município de São Lourenço, 
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 2.655/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Agentes Vida e Saúde de Cirí-
aco a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Ciríaco, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 2.657/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Litoral Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de Osório, Estado do Rio 
Grande do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 2.669/2010 (Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Televisão Oeste 
Baiano Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, no Município de Barreiras, Estado 
da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-2010

Nº 2.675/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão ao Grupo Tucano de Comunicação 

Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Tucano, Esta-
do da Bahia.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24/08/2010

Nº 2.684/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Colonial Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em on-
das médias, no Município de Três de Maio, Estado do 
Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 2.700/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Mirante Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no Município de São João da Boa 
Vista, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 2.702/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rede Triunfo de Comu-
nicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de Ita-
maraju, Estado da Bahia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 2.703/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Emissoras Diário da 
Região Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de Mi-
rassol, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 2.708/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Comunicação Comunitária São 
José a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Anguera, Estado da Bahia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 2.716/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária Painfilhense – 
ASCOPAN a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
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munitária no Município de Paim Filho, Estado do Rio 
Grande do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 2.717/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária 
de Vicente Dutra a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Vicente Dutra, Estado do 
Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 2.736/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à FM Industrial Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
no Município de Uruçuca, Estado da Bahia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 2.755/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão 
Virgílio Ribeiro a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Conceição do Rio Verde, 
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 2.763/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural Comunitária Viadutense 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Viadutos, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 2.780/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Sistema Arizona de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de São Félix do 
Xingu, Estado do Pará.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

PROJETO DE LEI

Nº 2.179/1999 (Arnaldo Faria de Sá) – Prevê a ela-
boração e a aprovação de Estudo de Impacto de Vizi-
nhança (EIV) como requisitos prévios para a implanta-

ção de estabelecimentos comerciais de grande porte 
em áreas urbanas.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 491/2007 (Aelton Freitas) – Altera o inciso IV do art. 
5º da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, incluin-
do, na região do semi-árido, os municípios do Estado de 
Minas Gerais inseridos na área de atuação da Agência 
de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE).
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 642/2007 (George Hilton) – Dispõe sobre a regu-
lamentação da Profissão de Instrumentador.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-2010

Nº 2.508/2007 (Mauro Nazif) – Autoriza o Poder Exe-
cutivo a Criar o Conselho Federal de Pedagogia e os 
Conselhos Regionais de Pedagogia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 2.781/2008 (Walter Brito Neto) – Regulamenta o 
exercício profissional da grafologia e determina outras 
providências.
Apensados: PL nº 3.733/2008 (Ana Arraes ) 
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 6.350/2009 (Perpétua Almeida) – Inscreve o nome 
do grupo “Seringueiros Soldados da Borracha” no Livro 
dos Heróis da Pátria.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 6.498/2009 (Luiz Carlos Hauly) – Institui o ano de 
2011 como o Ano da Holanda no Brasil.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 6.532/2009 (Lobbe Neto) – Confere ao Município 
de São Carlos, no Estado de São Paulo, o título de 
“Capital Nacional da Tecnologia”.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 3.688/2004 (Carlos Nader) – Proíbe a imposição 
de requisito relativo à idade máxima em concurso pú-
blico nas hipóteses que especifica.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010
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Nº 7.257/2006 (Fernando Estima) – Dispõe sobre a 
implantação de hortas escolares e correspondente 
orientação sobre produção agrícola.
Apensados: PL nº 3.041/2008 (Sandes Júnior ) 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2010

Nº 3.101/2008 (Edigar Mão Branca) – Modifica o Có-
digo do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, dispondo que as informações referentes à 
quantidade e conteúdo sejam inscritas na embalagem 
de produto em caracteres maiores do que os utiliza-
dos para a inscrição da marca do produto e exige a 
instalação de instrumento de pesagem nos locais de 
venda.
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-2010

Nº 4.054/2008 (Aline Corrêa) – Altera as Leis nºs 8.212 
e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, para incluir, 
como segurado obrigatório, o estagiário que, nesta 
qualidade, presta serviços e aufere remuneração.
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-2010

Nº 6.682/2009 (Senado Federal – Paulo Paim) – Altera 
a Lei nº 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), de 20 de dezembro de 1996, para discipli-
nar a criação da Comissão Nacional de Avaliação de 
Material Didático.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2010

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO 
– ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD
(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS 
DO ART.144 DO RICD)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – 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 OR-
ÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI

Nº 1.584/2007 (Vander Loubet) – Isenta as entidades 
fiscalizadoras do exercício profissional do pagamento 
de custas em âmbito da Justiça do Trabalho.
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-2010

Nº 3.349/2008 (Dr. Talmir) – Autoriza o Poder Executivo 
a criar a Universidade Federal do Alto Tietê, com sede 
em Mogi das Cruzes, no Estado de São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 3.915/2008 (Senado Federal – Paulo Paim) – Au-
toriza o Poder Executivo a criar o Centro de Especiali-

zação em Tecnologia da Carne – CETC, no Município 
de São Gabriel, no Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 4.077/2008 (Juvenil) – Dispõe sobre a ação anu-
latória do ato declarativo da Dívida Ativa da Fazenda 
Pública, dando nova redação ao caput do art. 38 da 
Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-2010

Nº 4.717/2009 (Senado Federal – Mozarildo Caval-
canti) – Dispõe sobre a criação de Zona de Proces-
samento de Exportação (ZPE) no Município de Boa 
Vista, no Estado de Roraima.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

Nº 5.352/2009 (Capitão Assumção) – Dispõe sobre 
aquisição de computadores portáteis para profissionais 
da segurança pública.
ÚLTIMA SESSÃO: 18-8-2010

Nº 6.408/2009 (Comissão de Legislação Participa-
tiva) – Fixa o piso salarial para advogados.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-2010

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDA-
DE – ART. 164, § 2º, DO RICD
(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS 
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º 
e 3º DO RICD)
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art. 
164, § 2º, do RICD).

PROJETO DE LEI

Nº 1.154/1995 (Edinho Araújo) – Dispõe sobre a 
comprovação do exercício de atividade rural pelos 
trabalhadores que especifica para fins de concessão 
de benefícios previdenciários.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2010

Nº 2.938/1997 (Teté Bezerra) – Acrescenta parágrafo ao 
art. 106 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dis-
ciplinar sobre meios de comprovação de tempo de exer-
cício de atividade por parte de trabalhadoras rurais.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2010

Nº 3.790/1997 (Aroldo Cedraz) – Altera as Leis nºs 
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, para 
que seja considerado como segurado especial da 
Previdência Social o trabalhador rural que exerça sua 
atividade em regime de economia familiar, ainda que 
com a utilização de equipamentos agrícolas.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2010
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Nº 4.034/1997 (Paulo Paim) – Altera dispositivos do 
art. 55 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2010

Nº 4.106/1998 (JOANA DARC) – Altera os arts. 55, § 
3º, e 106 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e 
dá outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2010

Nº 4.17/1999 (Adão Pretto) – Altera os arts. 39, 55, § 
3º e 106, e acresce novo artigo à Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991, e dá outras providências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24/08/2010

Nº 829/1999 (Ivan Paixão) – Dá nova redação ao inciso 
VII do art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que 
dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2010

Nº 921/1999 (Luci Choinacki) – Altera o art. 106 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2010

Nº 1.148/1999 (Nelson Marchezan) – Dispõe sobre a 
aposentadoria do segurado especial pelo Regime Ge-
ral de Previdência Social a cargo do Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2010

Nº 1.931/1999 (Roberto Jefferson) – Revoga a Lei nº 
9.454, de 7 de abril de 1997.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-8-2010

Nº 2.368/2000 (Vicente Caropreso) – Acrescenta ar-
tigo à Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-8-2010

Nº 3.447/2000 (Augusto Nardes) – Altera as Leis nºs 
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, para 
garantir ao segurado especial a opção de manter essa 
qualidade durante o exercício de mandato eletivo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2010

Nº 3.788/2000 (Airton Dipp) – Altera as Leis nºs 8.212 
e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, para garantir 
ao segurado especial a manutenção dessa qualidade 
na condição de proprietário de agroindústria em regi-
me de economia familiar.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2010

Nº 5.869/2001 (Werner Wanderer) – Altera o art. 12, 
inciso VII, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e 
o art. 11, inciso VII, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, para incluir o trabalhador agrícola volante na 
qualidade de segurado especial do Regime Geral de 
Previdência Social.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2010

Nº 6.548/2002 (Comissão de Legislação Participa-
tiva) – Altera as Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 
de julho de 1991, para dispor sobre as regras de con-
tribuição e de benefícios de trabalhador rural.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2010

Nº 1.265/2003 (Leonardo Monteiro) – Considera como 
de efetivo exercício o afastamento para acompanha-
mento de filho doente.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-8-2010

Nº 1.401/2003 (Dr. Ribamar Alves) – Altera disposi-
tivos das Leis de nº 8.212 e 8.213, ambas de 24 de 
julho de 1991, que dispõem sobre a organização da 
Seguridade Social, a instituição do Plano de Custeio e 
os Planos de Benefícios da Previdência Social.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2010

Nº 1.424/2003 (Nilson Mourão) – Altera o inciso VII 
do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e o 
inciso VII do art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, para incluir o seringueiro como segurado espe-
cial do Regime Geral de Previdência Social.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2010

Nº 5.297/2005 (Senado Federal – Pedro Simon) – 
Prorroga o prazo previsto no art. 6º da Lei nº 9.454, 
de 7 de abril de 1997.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-8-2010

Nº 5.920/2005 (Coronel Alves) – Altera os artigos 1º 
e 6º da Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997, que institui 
o número único de Registro de Identidade Civil e dá 
outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-8-2010

Nº 5991/2005 (Pastor Reinaldo) – Dispõe sobre o prazo 
de validade da carteira de identificação pessoal.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-8-2010

Nº 6.537/2006 (João Grandão) – Dá nova redação 
ao art. 12, inciso VII da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
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1991, e ao art. 11, inciso VII, da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, para incluir o trabalhador rural diarista e 
seus dependentes como segurados especiais.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2010

Nº 6.852/2006 (Poder Executivo) – Altera as Leis nºs 
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá 
outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2010

Nº 3.648/2008 (Fernando de Fabinho) – Estabelece a 
utilização de equipamento de rastreamento eletrônico 
pelo condenado, nos casos que especifica.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-8-2010

Nº 4.537/2008 (Marcelo Almeida) – Institui o ano de 
2009 como “Ano Nacional Euclides da Cunha”, e dá 
outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2010

Nº 4.830/2009 (William Woo) – Altera e revoga dis-
positivos da Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997, que 
institui o número único de Registro de Identidade Civil, 
e dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-8-2010

Nº 5.280/2009 (Fernando Coelho Filho) – Altera dis-
positivos da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que 
institui a Lei de Execução Penal.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-8-2010

Nº 5.662/2009 (Senado Federal- Raimundo Colom-
bo) – Institui o “Dia Nacional do Suinocultor”.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2010

Nº 5.892/2009 (Poder Executivo) – Altera os limites 
originais da Reserva Extrativista Marinha da Baía do 
Iguape, situada nos Municípios de Maragogipe e Ca-
choeira, Estado da Bahia, e dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-8-2010

Nº 6.986/2010 (Fábio Faria) – Acrescenta dispositivo 
à Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe 
sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2010

4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RCP: art. 35, §§ 1º 
e 2º, do RICD.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 137, § 1º, do RICD.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 2.840/2010 (Paes de Lira) – Susta os efeitos ge-
rados pelo ato do Poder Executivo na participação da 
elaboração do Documento “Consenso de Brasília”, 
originado por Conferência organizada por Órgão da 
Organização das Nações Unidas em conjunto com a 
Secretaria de Política para as Mulheres do Brasil.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2010

PROJETO DE LEI

Nº 7.568/2010 (Betinho Rosado) – Altera o inciso II e 
o § 2º da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, que 
dispõe sobre reajuste da remuneração dos servidores 
públicos, corrige e reestrutura tabelas de vencimentos, 
e dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-8-2010

Nº 7.598/2010 (Sueli Vidigal) – Dispõe sobre a reor-
ganização das vagas da Academia de Polícia Militar, 
e Bombeiro Militar de todo País.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-8-2010

Nº 7.603/2010 (Chico Alencar) – Dispõe sobre a 
apresentação do contracheque dos profissionais do 
magistério público da educação básica.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-8-2010

Nº 7.652/2010 (Zonta) – Cria o parágrafo único do 
art. 5º da Lei nº 9.655, de 2 de junho de 1998, corri-
ge distorções na remuneração dos Juízes Classistas 
inativos de primeiro grau da Justiça do Trabalho e dá 
outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2010

Nº 7.691/2010 (Sueli Vidigal) – A Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF) fica obrigada a repassar para 
o Governo Federal 50% (Cinquenta por Cento) dos 
recursos oriundos de contratos de patrocínios cele-
brados junto a empresas privadas.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2010

ARQUIVE-SE, nos termos do § 4º do artigo 164 do 
RICD, a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI

Nº 5.918/2009 (Poder Executivo) – Dispõe sobre o 
prazo para formalizar a opção para integrar o Plano 
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de Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, Produ-
ção 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 Inova-
ção em Saúde Pública – GDACTSP, de que trata 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 valo-
res 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 Car-
gos 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 Subsiste-
ma 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 transposi-
ção 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.

ARQUIVEM-SE, nos termos do § 4º do artigo 58 do 
RICD, as seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI 

Nº 7.124/2002 (Senado Federal – Antonio Carlos 
Valadares) – Dispõe sobre danos morais e sua re-
paração.

Nº 1.443/2003 (Pastor Reinaldo) – Estabelece crité-
rios para a definição do dano moral.

ARQUIVE-SE, nos termos do artigo 133 do RICD, a 
seguinte proposição: 

PROJETO DE LEI

Nº 7.329/2010 (Ratinho Júnior) – Acrescenta os § 
1º e 2º ao art. 186 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, que instituiu o Código Civil, para estabele-
cer parâmetros de indenização por dano material e 
dano moral.

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2010

Dia 18, 4ª-feira

15:00 LEONARDO PICCIANI (PMDB – RJ)
15:25 MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ)

Dia 19, 5ª-feira

15:00 ANTÔNIO ROBERTO (PV – MG)
15:25 JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA 
(PV – MG)

Dia 20, 6ª-feira

10:00 HUMBERTO SOUTO (PPS – MG)
10:25 LÁZARO BOTELHO (PP – TO)
10:50 LUPÉRCIO RAMOS (PMDB – AM)
11:15 CELSO MALDANER (PMDB – SC)
11:40 SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT – BA)

Dia 23, 2ª-feira

15:00 PAES DE LIRA (PTC – SP)
15:25 GIOVANNI QUEIROZ (PDT – PA)
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15:50 PEDRO NOVAIS (PMDB – MA)
16:15 MAURO LOPES (PMDB – MG)
16:40 SANDRO MABEL (PR – GO)

Dia 24, 3ª-feira

15:00 VINICIUS CARVALHO (PTdoB – RJ)
15:25 EDUARDO GOMES (PSDB – TO)

Dia 25, 4ª-feira

15:00 ARMANDO ABÍLIO (PTB – PB)
15:25 EFRAIM FILHO (DEM – PB)

Dia 26, 5ª-feira

15:00 ZÉ GERALDO (PT – PA)
15:25 MANUELA D’ÁVILA (PCdoB – RS)

Dia 27, 6ª-feira

10:00 JAIRO ATAIDE (DEM – MG)
10:25 RICARDO BERZOINI (PT – SP)
10:50 ANGELO VANHONI (PT – PR)
11:15 INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE)
11:40 MAURO MARIANI (PMDB – SC)

Dia 30, 2ª-feira

15:00 BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB – MG)
15:25 RICARDO BARROS (PP – PR)
15:50 FERNANDO COELHO FILHO (PSB – PE)
16:15 JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PR – 
MG)
16:40 CARLOS BEZERRA (PMDB – MT)

Dia 31, 3ª-feira

15:00 JOSÉ MENTOR (PT – SP)
15:25 SUELI VIDIGAL (PDT – ES)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES 
I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,  
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 06 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 579/10 Do Sr. Osvaldo Reis – 
que “solicita sejam convidados o Senhor Presidente do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA) e o Superintendente Regional do INCRA do 
Estado do Tocantins a fim de prestarem esclarecimen-
tos sobre a baixa produção nas agrovilas e a elevada 
ocorrência de práticas ilícitas.”. 

REQUERIMENTO Nº 580/10 Do Sr. Osvaldo Reis – 
que “solicita sejam convidados o Senhor Presidente do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA), os Presidentes de Assentamentos e o Supe-
rintendente Regional do INCRA do Estado do Tocantins 
a fim de prestarem esclarecimentos sobre o comércio 
ilegal praticados por assentados quanto às glebas de 
terras recebidas em processo de reforma agrária”. 

REQUERIMENTO Nº 585/10 Do Sr. Carlos Melles 
– que “requer que seja realizada audiência pública 
conjunta com a Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional para debater o texto do Acordo 
Internacional do Café de 2007, assinado no Brasil em 
19 de Maio de 2008”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.641/09 
– da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável – que “aprova a cessão ao Estado de Ron-
dônia, do imóvel da União com área de 15.486,4768 
ha, situado no Município de Porto Velho, naquele Es-
tado, objeto do Processo nº 54000.000883/00-77, o 
que possibilitará a regularização da Estação Ecológica 
Estadual Antonio Múgica Nava”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela aprovação deste, da Emenda de Rela-
tor 1 da CAINDR, da Emenda de Relator 2 da CAINDR 
e da Emenda de Relator 3 da CAINDR. 

Vista conjunta aos Deputados Marcos Montes e Na-
zareno Fonteles, em 23/06/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 5.707/09 – da Comissão Especial 
destinada ao exame e a avaliação da Crise Econômi-
co-Financeira e, ao final, formular propostas ao Poder 
Executivo e ao País, especificamente no que diz respei-
to à repercussão na Agricultura. – que “altera a Lei nº 
11.947, de 16 de junho de 2009, de forma estabelecer 
percentual mínimo para a aquisição sob a forma fluida 
do leite adquirido com recursos do PNAE” 
RELATOR: Deputado CEZAR SILVESTRI. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.154/10 – Do Senado Federal 
– Gilberto Ghoellner – (PLS nº 276/2008) – que “altera 
a redação do art. 1º da Lei nº 9.481, de 13 de agosto 
de 1997, que “dispõe sobre a incidência de imposto 
de renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários 
residentes ou domiciliados no exterior, e dá outras 
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providências”, para reduzir a zero a alíquota do im-
posto de renda na fonte sobre o pagamento de juros 
e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e 
destinados ao financiamento da produção de merca-
dorias agropecuárias de exportação”. 
RELATOR: Deputado MARCOS MONTES. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista ao Deputado Moacir Micheletto, em 7-7-2010. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 7.313/06 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “dispõe sobre especificações 
técnicas que deverão ser observadas por empresas 
que produzam até 10.000 cestas de alimentos e simi-
lares, por mês”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.490/07 – Do Sr. Eliene Lima 
– que “dispõe sobre a criação do Programa Câmbio 
Verde”. (Apensado: PL nº 1.864/2007) 
RELATOR: Deputado ZONTA. 
PARECER: pela rejeição deste e do PL nº 1.864/2007, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 6.254/09 – Do Sr. Beto Faro – que 
“dispõe sobre as condições de liquidação das dívidas 
dos beneficiários do programa de reforma agrária jun-
to ao Crédito Instalação aos assentados, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL nº 6.975/2010) 
RELATOR: Deputado CELSO MALDANER. 
PARECER: pela aprovação deste e do PL nº 6.975/2010, 
apensado, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Luis Carlos Heinze e 
Zonta, em 30-6-2010. 

O Deputado Zonta apresentou voto em separado em 
6-07-2010. 

PROJETO DE LEI Nº 7.139/10 – Do Sr. José Airton 
Cirilo – que “dispõe sobre a concessão de benefício do 
seguro-desemprego a todo pescador profissional que 
exerça pesca comercial artesanal, ao trabalhador que 
exerça atividade pesqueira artesanal, ao que a estes 
se assemelham, entre eles os que capturam ou cole-
tam caranguejos e mariscos e os que os processam, 
incluindo estes trabalhadores como segurados espe-
ciais do regime geral de previdência social”. 
RELATOR: Deputado ZONTA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

Vista ao Deputado Moacir Micheletto, em 7-7-2010. 

PROJETO DE LEI Nº 5.424/09 – Do Sr. Carlos Mel-
les – que “concede subvenção econômica ao produtor 

rural para o fomento e desenvolvimento sustentado da 
agricultura no País”. 
RELATOR: Deputado BETO FARO. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista ao Deputado Zonta, em 23-6-2010. 

O Deputado Luis Carlos Heinze apresentou voto em 
separado em 14-7-2010. 

PROJETO DE LEI Nº 6.499/09 – Do Sr. Edmar Morei-
ra – que “obriga a prévia autorização para a utilização 
de alojamento ou moradia destinada a trabalhadores 
rurais e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SILVESTRI. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 7.338/10 – Do Sr. Flávio Bezerra 
– que “dispõe sobre a anistia de parte das dívidas dos 
pescadores, associações, cooperativas e colônias junto 
ao PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento à 
Agricultura Familiar e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUTO. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.187/07 – Do Sr. Valdir Colatto 
– que “dispõe sobre a produção, o comércio, o regis-
tro, a padronização, a classificação, o controle, a cer-
tificação, a inspeção e a fiscalização de cachaça e da 
aguardente de cana-de-açúcar e dá outras providên-
cias”. (Apensado: PL nº 4.547/2008) 
RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETTO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.490/10 – Do Sr. Beto Faro – 
que “altera os arts. 3º e 5º, da Lei nº 7.802, de 11 de 
julho de 1989, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.535/10 – do Sr. Paulo Pimenta 
– que “altera a Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, 
concedendo ao órgão fundiário federal preferência na 
aquisição de imóvel rural penhorado”. 
RELATOR: Deputado RONALDO CAIADO. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO 
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 15 
HORÁRIO: 10h 
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A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 681/10 Do Sr. Silas Câmara – 
que “requer a realização de audiência pública, tendo 
como convidados o Ministro de Estado da Saúde, o 
diretor da FUNASA e o coordenador de investimentos 
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 
para debaterem os investimentos e o desempenho 
das obras de abastecimento de água e saneamento 
na Região Norte”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.590/10 
– da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável – (MSC nº 921/2008) – que “autoriza a 
União a ceder ao Estado de Rondônia, a título gratuito, 
o uso de imóvel de sua propriedade para a implantação 
do Parque Estadual de Corumbiara”. 
RELATOR: Deputado NATAN DONADON. 
PARECER: pela aprovação. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 6.637/09 – Do Sr. Antonio Feijão 
– que “cria as Áreas Livres para Lazer e Jogos – ALLJ 
nos Estados pertencentes ao Bioma Amazônia e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada DALVA FIGUEIREDO. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista ao Deputado Marcelo Serafim, em 7-7-2010. 

PROJETO DE LEI Nº 7.116/10 – Da Sra. Solange Ama-
ral – que “inclui parágrafo ao art. 4º 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”, 
estabelecendo que o Poder Público adotará medidas 
à criação de um cadastro de crianças e adolescentes 
atingidos por estado de calamidade pública ou de si-
tuação de emergência”. 
RELATOR: Deputado MARCIO JUNQUEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.175/10 – Do Sr. Manoel Sal-
viano – que “prorroga a vigência dos benefícios fiscais 
previstos no art. 4º da Lei n° 9.808, de 20 de julho de 
1999, para empreendimentos localizados no Nordeste 
e na Amazônia” 
RELATOR: Deputado URZENI ROCHA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.176/10 – Do Sr. Vicentinho 
Alves – que “dispõe sobre a criação da Zona do Pro-

cessamento de Exportação no Município de Porto Na-
cional, no Estado do Tocantins”. 
RELATOR: Deputado ILDERLEI CORDEIRO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.192/10 – Do Sr. Ribamar Alves 
– que “altera a Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, 
que “dispõe sobre a criação da Companhia de Desen-
volvimento do Vale do São Francisco – Codevasf – e dá 
outras providências””. (Apensado: PL nº 7.323/2010) 
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL nº 7.323/2010, 
apensado, na forma do substitutivo. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 13 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 249/10 Do Sr. Silas Câmara – 
que “solicita a realização de audiência pública para 
debater a qualidade dos serviços de telefonia e inter-
net na Amazônia”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.850/03 – Da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG nº 54/2003) – que “dis-
põe sobre a atualização e consolidação da legislação 
sobre direito autoral do compositor musical”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRAZO CONSTITUCIONAL 

TVR Nº 1.308/09 – Do Poder Executivo – (MSC 
408/2009) – que “submete a apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 784, de 
20 de novembro de 2008, que outorga autorização à 
Associação Comunitária de Radiodifusão Estúdio “A” 
FM – ASCRE para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Seringueiras, Estado de 
Rondônia”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PAULO TÓFFANO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.145/10 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
95/2010) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 05 de março 
de 2010, que renova, por dez anos, a concessão ou-
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torgada à S.A. Rádio Tupi, para explorar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda média no município do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado EDIO LOPES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.155/10 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
96/2010) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 10 de feverei-
ro de 2010, que renova concessão outorgada à Rádio 
e Televisão Educativa do Paraná, para explorar, pelo 
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins 
exclusivamente educativos, na cidade de Curitiba, Es-
tado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.160/10 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
96/2010) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 11 de fevereiro 
de 2010, que renova concessão outorgada à Governo 
do Estado de Goiás – Agência Goiana de Comunica-
ção – AGECOM, para explorar, pelo prazo de quinze 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão de sons e imagens, na cidade de Goiânia, 
Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.194/10 – Do Poder Executivo – (MSC 98/2010) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante do Decreto de 04 de fevereiro de 2010, 
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora 
de Cambé Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no município de Cambé, Es-
tado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.223/10 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
98/2010) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 08 de feverei-
ro de 2010, que renova concessão outorgada à Rá-
dio Cultura de Bariri Ltda., para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, no município de 
Bariri, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado WILSON PICLER. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.235/10 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
8/2010) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 10 de fevereiro 

de 2010, que renova a concessão outorgada à Rádio 
Educadora de Piracicaba Ltda., para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, no município 
de Piracicaba, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA.
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.241/10 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
98/2010) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 11 de feve-
reiro de 2010, que renova a concessão outorgada à 
Super Radiodifusão Ltda., para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, no município de 
Canoas, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.260/10 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
99/2010) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 526, de 10 de 
agosto de 2009, que renova a permissão outorgada 
à Rádio Atlantida FM de Florianópolis Ltda., para ex-
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, na cidade de Florianópolis, Estado de 
Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.278/10 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
99/2010) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 657, de 31 de 
agosto de 2009, que renova a permissão outorgada 
à Rádio FM Norte Pioneira Ltda., para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
na cidade de Jacarezinho, Estado do Paraná”. 
RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.481/10 – Do Poder Executivo – (MSC 
360/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 230, de 25 
de março de 2010, que autoriza a Associação Cio-
munitária a Voz de Grussaí executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de São João 
da Barra, RJ”. 
RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL. 
PARECER: pela aprovação. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.704/06 – Senado Federal – 
Rodolpho Tourinho – (PLS nº 219/2004) – que “acres-
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centa § 3º ao art. 61 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997, altera os incisos II e X do art. 6º e acrescenta o 
inciso XI ao art. 6º e o inciso XIV ao art. 39, todos da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para proibir 
a cobrança do consumidor de serviços de telecomu-
nicações que dêem suporte a serviços de valor adi-
cionado cujo objeto seja a recepção de reclamações 
referentes a vícios ou defeitos em produtos ou serviços 
ou a prestação de informações sobre a utilização de 
produtos ou serviços”. (Apensados: PL nº 5.786/2001 
(Apensados: PL nº 2.542/2003, PL nº 3.057/2004, PL 
nº 3.543/2004, PL 3545/2004, PL nº 4.276/2004, PL 
nº 5.337/2005, PL nº 475/2007, PL nº 643/2007 e PL 
nº 3.121/2008), PL nº 3.811/2004 (Apensados: PL 
nº 4.155/2004, PL nº 3.812/2004, PL nº 4.318/2004 
(Apensado: PL nº 5.533/2005), PL nº 4.423/2004, PL 
nº 5.853/2005 (Apensados: PL nº 1.047/2007 e PL 
nº 2.284/2007 (Apensado: PL nº 2.485/2007)), PL nº 
5.864/2005, PL nº 6.474/2006, PL nº 733/2007 (Apen-
sado: PL nº 5.299/2009), PL nº 811/2007 (Apensado: 
PL nº 4.478/2008), PL nº 1.271/2007, PL nº 2.046/2007 
e PL nº 6.948/2010) e PL nº 3.662/2008) 
RELATOR: Deputado MIRO TEIXEIRA. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL nº 2.542/2003, 
do PL nº 3.057/2004, do PL nº 3.543/2004, do PL nº 
3.545/2004, do PL nº 4.276/2004, do PL nº 5.337/2005, 
do PL nº 643/2007, do PL nº 3.121/2008, do PL nº 
3.812/2004, do PL nº 4.155/2004, do PL nº 4.318/2004, 
do PL nº 4.423/2004, do PL nº 5.853/2005, do PL nº 
5.864/2005, do PL nº 6.474/2006, do PL nº 2.046/2007, 
do PL nº 6.948/2010, do PL nº 5.533/2005, do PL nº 
5.786/2001, do PL nº 3.811/2004, do PL nº 3.662/2008, 
e do PL nº 4.478/2008, apensados, com substitutivo, e 
pela rejeição do PL nº 475/2007, do PL nº 733/2007, 
do PL nº 811/2007, do PL nº 1.271/2007, do PL nº 
1.047/2007, do PL nº 2.284/2007, do PL nº 5.299/2009, 
e do PL nº 2.485/2007, apensados. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.269/99 – Do Sr. Walter Pi-
nheiro – que “dispõe sobre a utilização de programas 
abertos pelos entes de direito público e de direito pri-
vado sob controle acionário da administração pública”. 
(Apensados: PL nº 3.051/2000, PL nº 4.275/2001, PL 
nº 7.120/2002, PL nº 2.152/2003, PL nº 3.280/2004 e 
PL nº 3.070/2008) 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL nº 3.051/2000, 
do PL nº 4.275/2001, do PL nº 2.152/2003, do PL 
nº 3.280/2004, e do PL nº 3.070/2008, apensados, 
com substitutivo, e pela rejeição do PL nº 7.120/2002, 
apensado, e da emenda nº 1º/00, apresentada na 
Comissão. 

PROJETO DE LEI Nº 2.745/08 – Do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção ao 
consumidor e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO HENRIQUE LUSTOSA.
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

Vista ao Deputado Gustavo Fruet, em 19-5-2010. 

PROJETO DE LEI Nº 3.396/08 – Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “dispõe sobre a comercialização de equipamen-
tos de radiação”. 
RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Glauber Braga e Luiza 
Erundina, em 28-10-2009. 

A Deputada Luiza Erundina apresentou voto em se-
parado em 28/04/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 3.449/08 – Dos Srs. Rodrigo 
Rollemberg e Luiza Erundina – que “institui a Política 
Nacional de Tecnologia Social, cria o PROTECSOL 
– Programa de Tecnologia Social e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. 
PARECER: pela aprovação deste e da Emenda nº 1 da Co-
missão de Trabalho, Administração e Serviço Público.

PROJETO DE LEI Nº 5.059/09 – Do Sr. Otavio Lei-
te – que “estabelece procedimento facilitador para a 
acessibilidade na comunicação telefônica, através de 
SMP – Serviço Móvel Pessoal, para pessoa com de-
ficiência auditiva e da fala em cumprimento ao inciso 
XIV do art. 24 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.170/09 – Do Sr. Antonio Car-
los Chamariz – que “proibe a cobrança de adicional de 
deslocamento nos serviços de telefonia móvel”. 
RELATOR: Deputado BISPO GÊ TENUTA. 
PARECER: pela aprovação deste, na forma do Substi-
tutivo da Comissão de Defesa do Consumidor. 

PROJETO DE LEI Nº 6.006/09 – do Sr. Emanuel Fer-
nandes – que “altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997, para instituir o “Índice de Qualidade de Acesso 
às Redes Digitais””. 
RELATOR: Deputado MOISES AVELINO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.844/10 – Do Sr. Eliene Lima – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade do uso da norma 
culta da língua portuguesa em documentos oficiais e 
sítios eletrônicos de órgãos e entidades públicas da 
União, Estados, Municípios e Distrito Federal “. 
RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANO. 
PARECER: pela aprovação. 
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PROJETO DE LEI Nº 6.983/10 – Do Sr. Nelson Goet-
ten – que “dispõe sobre os meios de prova admitidos 
no processo cível e penal, quando a lide envolver o 
uso de sistema eletrônico, digital ou similares, de rede 
de computadores, ou que sejam praticadas contra dis-
positivos de comunicação ou sistemas informatizados 
e similares”. 
RELATOR: Deputado MOISES AVELINO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.985/10 – Do Sr. Nelson Goet-
ten – que “altera a Lei Postal para tornar obrigatória a 
identificação do remetente de pequenas-encomendas 
e encomendas”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ROSSI. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.042/10 – Do Sr. Luiz Bassuma 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação 
de informações, pelas emissoras de rádio e de televi-
são, sobre os malefícios causados pelo uso de drogas 
lícitas e ilícitas; sobre educação para o trânsito; sobre 
a preservação do meio-ambiente; sobre planejamento 
familiar; e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA. 
PARECER: pela rejeição deste, e da Emenda nº 01/10 
apresentada ao projeto. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 1 
HORÁRIO: 10h 

A – Recursos: 

RECURSO Nº 433/10 – Do Sr. Arnaldo Faria de Sá – 
(PL nº 7.193/2010) – que “recorre de decisão da Mesa 
Diretora em despacho ao Projeto de Lei nº 7.193, de 
2010”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pelo provimento. 

B – Redações Finais: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.832/09 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 1.420/2009) – que “aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária Paineira 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Araçariguama, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.889/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 1.464/2009) – que “aprova o 
ato que autoriza a Associação Cidadã a executar, pelo 

prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.940/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 1.477/2009) – que “aprova o 
ato que autoriza a Associação Pró-Desenvolvimento 
Cultural de Pinhal Rádio Comunitária Alegria – FM a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Pinhal, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.178/09 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 1.780/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária 
de Nova Ramada a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Nova Ramada , Estado 
do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.558/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 2.100/2010) – que “aprova o 
ato que outorga concessão à Sinal Brasileiro de Co-
municação S/C Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão de sons e imagens, no Município de Rio Branco, 
Estado do Acre”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.573/10 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 2.010/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Comunica-
ção e Cultura Luta e Liberdade a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Sebastião 
Laranjeiras, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.594/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 2.063/2009) – que “aprova o 
ato que renova a permissão outorgada à Rádio Stéreo 
Liberdade FM Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em frequência modulada, no Município de 
Patos de Minas, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.598/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1991/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Rádio Gêneses 
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FM de Campos dos Goytacazes a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Campos dos 
Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.616/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 2.240/2010) – que “aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à Rádio Jornal 
de Sergipe Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Aracaju, Es-
tado de Sergipe”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.629/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR nº 2.103/2010) – que “apro-
va o ato que outorga concessão à SINCO – Sistema 
Nacional de Comunicação Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, no Município de 
Santarém, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.652/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 2.152/2010) – que “aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à TV Rio Sul 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons 
e imagens, no Município de Resende, Estado do Rio 
de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.656/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 2.325/2010) – que “aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária de Ra-
diodifusão de Monte Alegre de Minas – Rádio Monte 
Alegre a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Monte Alegre de Minas, Estado de 
Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.659/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 1.864/2009) – que “aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária da Comu-
nidade de Aranhas a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Senhora de Oliveira, Es-
tado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.665/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 2.133/2010) – que “aprova o 

ato que renova a concessão outorgada à Rádio Clube 
Marconi Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Paraguaçu 
Paulista, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.673/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 2.161/2010) – que “aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à TV Stúdios 
de Ribeirão Preto S/C Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, no Município de Ri-
beirão Preto, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.674/10 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 2.168/2010) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Vale Verde Comunicações e 
Serviços Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de Men-
des Pimentel, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.676/10 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 2.177/2010) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Akatu FM Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modula-
da, no Município de Pedrão, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.678/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 2.181/2010) – que “aprova o 
ato que outorga permissão à Sistema Arizona de Co-
municação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de Por-
tel, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.681/10 – 
Dda Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 2.187/2010) – que “aprova o 
ato que outorga permissão à FM Industrial Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada, no Município de Xique-Xique, Estado 
da Bahia”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.707/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR nº 2.281/2010) – que “aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Televisão 
Verdes Mares Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Recife, Estado de Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.725/10 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 2.131/2010) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora 
Carioca Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média, no Município do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.731/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 2.158/2010) – que “aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à TV Juiz de 
Fora Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, no Município de Juiz de Fora, Estado 
de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.734/10 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 2.176/2010) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Sistema de Rádio e Televisão 
Norte Mato-Grossense Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada, no Mu-
nicípio de Campinápolis, Estado de Mato-Grosso”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.741/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR nº 2.203/2010) – que “apro-
va o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
Difusora de Catanduva Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, no Município de 
Catanduva, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.744/10 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 2.225/2010) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Fundação João 
Paulo II para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em ondas médias, no Município de Gravatá, Estado 
de Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.745/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 2.226/2010) – que “aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à Rádio Inde-
pendente de Barretos Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, no Município de 
Barretos, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.746/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 2.234/2010) – que “aprova o 

ato que renova a concessão outorgada à Emissora 
Continental de Campos Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, no Município de 
Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.750/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 2.270/2010) – que “aprova o 
ato que renova a permissão outorgada à Rádio Prin-
cesa da Mata Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Muriaé, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.752/10 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR nº 2.279/2010) – que “aprova o ato 
que renova a permissão outorgada à Rádio Difusora 
do Amazonas Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Manaus, Estado do Amazonas”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.762/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 2.332/2010) – que “aprova o 
ato que autoriza a Associação Ambiental São Sebas-
tião dos Campos a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Senador Amaral, Estado 
de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.764/10 
– Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR nº 2.299/2010) – que “aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária de Radio-
difusão e Integração Cultural de Maribondo a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Maribondo, Estado de Alagoas”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 1.914/03 – Do Sr. Marcus Vicente 
– que “altera a redação do art. 953 da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.667/04 – Do Sr. José Eduardo 
Cardozo – que “dispõe sobre os efeitos jurídicos das 
decisões dos Organismos Internacionais de Proteção 
aos Direitos Humanos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.448/06 – Da Sra. Maria do Ro-
sário – que “altera o art. 458 da Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
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PROJETO DE LEI Nº 928/07 – 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 Trân-
sito 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”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 932/07 – Do Sr. Mauro Nazif – 
que “”Acrescenta dispositivo à Lei nº 7.986, de 28 de 
dezembro de 1989, para garantir o recebimento de 
gratificação natalina aos beneficiários de pensão vi-
talícia por ela instituída.”” 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.266/07 – Do Sr. Rodovalho – que 
“dispõe sobre a condução coercitiva de testemunhas e 
indiciados em Comissão Parlamentar de Inquérito”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.719/08 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro 
de 1973 para incluir o curso da atual PR-090, saindo 
de Curitiba passando pela BR-369 até a divisa Para-
ná – São Paulo nos municípios de Alvorada do Sul e 
Porecatu”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.570/08 – TRIBUNAL DE CON-
TAS DA UNIÃO – que “acrescenta dois cargos em co-
missão 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 LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.048/09 – Do Sr. Inocêncio Oli-
veira – que “denomina “Viaduto Inspetor Vitorino” o 
viaduto construído no km 637 da BR-104, no Município 
de Caruaru, Estado de Pernambuco” 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.755/09 – Da Sra. Gorete Pe-
reira – que “institui, na República Federativa do Bra-
sil, a data de 30 de junho, como Dia do Fiscal Federal 
Agropecuário”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.841/09 – Do Sr. Bruno Araújo 
– que “institui o dia 18 de setembro como dia nacional 
de conscientização e incentivo ao diagnóstico precoce 
do retinoblastoma”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.914/09 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação de cargos em comissão 
e funções de confiança destinados ao Instituto Nacio-

nal do Seguro Social – INSS, e cria cargos efetivos de 
Perito Médico Previdenciário”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.175/09 – Do Poder Executi-
vo – que “autoriza o Poder Executivo a doar aeronave 
C-115 Buffalo à Força Terrestre Equatoriana”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGENTE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.351/08 
– Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC nº 479/2008) – que “aprova o texto 
do Tratado de Extradição entre a República Federativa 
do Brasil e a República Popular da China, celebrado 
em Brasília, em 12 de novembro de 2004”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitu-
tivo, nos termos da Mensagem 112/2010, apensada. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.601/10 – 
da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul. 
– (MSC nº 161/2010) – que “aprova o texto do Acordo 
de Comécio Preferencial entre o Mercado Comum do 
Sul (MERCOSUL) e a União Aduaneira da África Aus-
tral (SACU), integrada pela República da África do Sul, 
República de Botsuana, Reino do Lesoto, República da 
Namíbia e Reino da Suazilândia, assinado pelos Estados 
Partes do Mercosul em Salvador, em 15 de dezembro de 
2001, e pelos Estados Membros da SACU, em Maseru, 
capital do Lesoto, em 3 de abril de 2009”. 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.819/10 
– Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 152/2010) – que “aprova o texto do 
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Italiana sobre Coo-
peração em Defesa, assinado em Roma, em 11 de 
novembro de 2008” 
RELATOR: Deputado WILLIAM WOO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº 
706/07 – que “altera o caput do art. 65 da Lei nº 9.605, 
de 12 de fevereiro de 1998, dispõe sobre a proibição 
de comercialização de tintas spray para menores de 
18 anos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação das Emen-
das do Senado. 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 200/89 – Do 
Senado Federal – Itamar Franco – (PLS nº 198/1989) 
– que “dispõe sobre os requisitos para o exercício dos 
cargos de diretoria e presidência do Banco Central 
do Brasil” (Apensados: PLP nº 3/1991, PLP nº 7/1995 
(Apensados: PLP nº 12/1995, PLP nº 16/1995 e PLP 
nº 33/1995), PLP nº 40/1995, PLP nº 108/1996, PLP nº 
109/1996, PLP nº 188/2001, PLP nº 32/2003, PLP nº 
38/1991, PLP nº 67/1995 (Apensado: PLP nº 348/2006), 
PLP nº 106/1996, PLP nº 142/2004, PLP nº 261/2007, 
PLP nº 262/2007 e PLP nº 281/2008) 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, do PLP nº 12/1995, 
do PLP nº 16/1995, do PLP nº 33/1995, do PLP nº 
348/2006, do PLP nº 3/1991, do PLP nº 38/1991, do 
PLP nº 7/1995, do PLP nº 40/1995, do PLP nº 67/1995, 
do PLP nº 106/1996, do PLP nº 108/1996, do PLP nº 
109/1996, do PLP nº 188/2001, do PLP nº 32/2003, 
do PLP nº 261/2007, do PLP nº 262/2007, do PLP nº 
281/2008 e do PLP nº 142/2004, apensados. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.928/02 – Da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “cria o Estatuto para o exercício da 
Democracia Participativa, regulamentando a execução 
do disposto nos incisos I, II e III do art. 14 da Constitui-
ção Federal”. (Apensados: PL nº 689/2003 (Apensado: 
PL nº 1.846/2007), PL nº 758/2003, PL nº 4.718/2004, 
PL nº 7.004/2006, PL nº 4.219/2008 (Apensado: PL nº 
7.003/2010), PL nº 4.764/2009 e PL nº 4.805/2009) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do PL 
nº 689/2003, do PL nº 758/2003, do PL nº 7.004/2006, 
do PL nº 4.219/2008, do PL nº 4.764/2009, do PL n] 
4.805/2009, do PL nº 1.846/2007, do PL nº 4.718/2004 
e do PL nº 7.003/2010, apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 947/07 – Da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG nº 115/2005) – que “al-
tera o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, 
adequando-o à Convenção das Nações Unidas contra 
a Corrupção”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.572/07 – Do Senado Federal – 
Eduardo Azeredo – (PLS nº 53/2007) – que “aumenta 
as penas privativas de liberdade cominadas para os 
crimes contra a incolumidade pública descritos nos 
arts. 250, 251, 260, 261, 262 e 265 do Decreto-Lei n° 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal”. 
(Apensados: PL nº 257/2007 e PL nº 4.218/2008) 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do PL 
nº 257/2007 e do PL 4218/2008, apensados, nos termos 
do Substitutivo da Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado, com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 5.177/09 – da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG nº 101/2008) – que “al-
tera a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que 
“Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais 
e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

Vista ao Deputado Mendonça Prado, em 10-3-2010. 

Discutiram a matéria os Deputados Luiz Couto e Flávio 
Dino, em 10-3-2010. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 200/01 – Do 
Sr. Walter Pinheiro – que “dispõe sobre a participação 
popular no processo de elaboração do plano pluria-
nual e dos orçamentos anuais da União e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade e 
má técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 246/05 – Do 
Sr. Celso Russomanno – que “estabelece requisitos 
para a concessão, por instituições públicas, de finan-
ciamento, crédito e benefícios similares”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

Vista ao Deputado José Genoíno, em 25-8-2009. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 455/09 – Do 
Sr. Osmar Serraglio – que “dispõe sobre os proces-
sos eleitorais extrapenais, institui ritos processuais, 
altera a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código 
Eleitoral); Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de 
1990 (Lei das Inelegibilidades); a Lei nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997 (Lei das Eleições) e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Regis de Oliveira (PSC-SP), pela constitucionali-
dade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação, com substitutivo. 
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Vista conjunta aos Deputados Felipe Maia, Gerson 
Peres e Mendonça Prado, em 24-3-2010. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 476/09 – Do 
Sr. Luiz Paulo Vellozo Lucas – que “altera os arts. 16, 
19 e 20 da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio 
de 2001, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e das Emendas da 
Comissão de Seguridade Social e Família. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 36/03 – Do Sr. José 
Carlos Araújo – que “acrescenta o Capítulo III-B no Tí-
tulo II do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
inserindo o Conselho de Ética na estrutura dos Órgãos 
da Câmara”. (Apensados: PRC nº 233/2002, PRC nº 
180/2004, PRC nº 298/2006, PRC nº 303/2006, PRC 
nº 330/2006, PRC nº 141/2008 e PRC nº 142/2008) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PRC nº 233/2002, do PRC nº 180/2004, do PRC nº 
298/2006, do PRC nº 303/2006, do PRC nº 330/2006, 
do PRC nº 141/2008 e do PRC nº 142/2008, apensa-
dos, com substitutivo. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 174/09 – Da Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados – que “altera os 
arts. 66, 82 e 87 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, modificando o horário de funcionamento 
das sessões ordinárias do Plenário”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Pan-
nunzio, Colbert Martins, Efraim Filho, José Eduardo 
Cardozo e José Genoíno, em 11-8-2009. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 184/09 – Do Sr. Hugo 
Leal – que “dispõe sobre o afastamento de Deputado 
para participar em evento no exterior”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista conjunta aos Deputados José Maia Filho e Men-
donça Prado, em 9-6-2010. 

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 215/00 
– Do Sr. Almir Sá – que “acrescenta o inciso XVIII ao 
art. 49; modifica o § 4º e acrescenta o § 8º ambos no 
art. 231, da Constituição Federal”. (Apensados: PEC nº 
579/2002, PEC nº 257/2004, PEC nº 275/2004, PEC nº 
319/2004, PEC nº 156/2003, PEC nº 37/2007, PEC nº  

117/2007, PEC nº 411/2009, PEC nº 415/2009 e PEC 
nº 161/2007 (Apensado: PEC nº 291/2008)) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela admissibilidade desta, com emenda, 
da PEC nº 579/2002, da PEC nº 156/2003, da PEC nº 
257/2004, da PEC nº 275/2004, da PEC nº 319/2004, 
da PEC nº 37/2007, da PEC nº 117/2007, da PEC nº 
161/2007, da PEC nº 411/2009, da PEC nº 415/2009 
e da PEC nº 291/2008, apensadas. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 286/00 
– do Sr. Nilson Pinto – que “acrescenta alínea ao inciso 
XXXII do art. 5º da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo re-
dacional. 

Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Silvi-
nho Peccioli, em 18-3-2008. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 473/01 
– Do Sr. Antonio Carlos Pannunzio – que “dá nova re-
dação ao inciso XIV do art. 84 e ao parágrafo único do 
art. 101 da Constituição Federal”. (Apensados: PEC nº 
566/2002, PEC n] 484/2005, PEC nº 342/2009, PEC nº 
393/2009, PEC nº 434/2009 e PEC nº 441/2009) 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC nº 
566/2002, da PEC nº 484/2005, da PEC nº 342/2009, 
da PEC 393/2009, da PEC nº 434/2009 e da PEC nº 
441/2009, apensadas. 

Vista ao Deputado José Genoíno, em 20-4-2010. 

Encerrada a discussão. Adiada a votação em virtude 
da falta de “quorum”, em 9-6-2010. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 317/04 
– Do Sr. Sandro Mabel e outros – que “acrescenta arti-
go 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. 

(Avulso Nº 250) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 17/07 
– do Sr. Neilton Mulim e outros – que “dá nova redação 
aos arts. 25 e 144 da Constituição Federal e acrescenta 
artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias”. (Apensado: PEC 275/2008) 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nº 
275/2008, apensada. 

Vista conjunta aos Deputados João Campos e José 
Genoíno, em 8-6-2010. 



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 38191 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 83/07 
– Do Sr. José Fernando Aparecido de Oliveira e ou-
tros – que “acrescenta o § 4º ao art. 25 da Constitui-
ção 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 Fe-
deral, 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 18-3-2008. 

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 sepa-
rado em 30-10-2008. 

(Avulso Nº 253) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 170/07 
– Do Sr. João Campos – que “acrescenta preceito às 
Disposições Constitucionais Gerais, dispondo sobre a 
destinação de parte do fundo de organização e manu-
tenção das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombei-
ros Militar do Distrito Federal aos Municípios do Estado 
de Goiás, localizados no entorno de Brasília”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 186/07 
– Do Sr. Décio Lima – que “acrescenta os §§ 13 e 14 
ao art. 37 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 198/07 
– 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 Pannun-
zio, Colbert Martins e Silvio Costa, em 4-8-2009. 

(Avulso Nº 255) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 295/08 
– Do Sr. Andre Vargas – que “altera os arts. 149, 159 e 
239 da Constituição Federal para dispor sobre o Fundo 
Nacional do Ensino Técnico”. 
RELATOR: Deputado GERSON PERES. 
PARECER: pela inadmissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 305/08 
– Do Sr. Pompeo de Mattos – que “altera a redação do 
caput e acrescenta § 3º ao art. 61 e altera a redação do 
caput do art. 64, todos da Constituição Federal, para 
atribuir ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil a iniciativa de leis complementares e ordiná-
rias referentes à administração da justiça”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista ao Deputado Vicente Arruda, em 16-3-2010. 

Mantida a inscrição do Deputado José Genoíno, em 
16-3-2010.

Discutiram a matéria os Deputados José Genoíno, 
Vicente Arruda, Gerson Peres e Sérgio Barradas Car-
neiro. Mantidas as inscrições dos Deputados Zenaldo 
Coutinho, Antonio Carlos Pannunzio, Flávio Dino, Bo-
nifácio de Andrada, Maurício Rands e Marcelo Ortiz, 
em 5-5-2010. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 341/09 
– Do Sr. Regis de Oliveira – que “modifica os dispositi-
vos constitucionais retirando do texto matéria que não 
é constitucional”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CAR-
NEIRO.
PARECER: pela admissibilidade, com dois substitutivos.

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Colbert Martins, Gerson Peres, Jorginho Maluly, Luiz 
Couto, Marcelo Itagiba, Mendonça Prado e Roberto 
Magalhães, em 14-7-2009. 

O Deputado Marcelo Itagiba apresentou voto em se-
parado em 7-8-2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 353/09 
– do Sr. Roberto Rocha – que “altera os arts. 149, 150, 
153, 155, 156, 158 e 161 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela admissibilidade. 

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. 
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 376/09 
– do Sr. Ernandes Amorim – que “estabelece a coin-
cidência geral dos pleitos para todos os mandatos 
eletivos, aumenta de 8 para 10 anos o mandato de 
Senador, estabelece o mandato de 5 anos para todos 
os cargos eletivos e põe fim ao instituto da reeleição 
para os cargos do Poder Executivo”. (Apensado: PEC 
378/2009) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 
378/2009, apensada. 

Vista ao Deputado Roberto Magalhães, em 
25/05/2010. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 385/09 
– do Sr. Manoel Junior – que “acrescenta inciso V ao 
§ 1º do art. 155 e inciso V ao art. 158 da Constituição 
Federal”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 406/09 
– do Sr. Alfredo Kaefer – que “altera a redação do inci-
so IV do art. 158, do art. 159 e do art. 198, da Consti-
tuição Federal, para aumentar a parcela pertencente 
aos Municípios do produto da arrecadação do imposto 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias 
e sobre prestações de serviços de transporte interes-
tadual e intermunicipal e de comunicação, estabele-
cer montante mínimo anual de recursos do Fundo de 
Participação dos Municípios e seu aumento, e deter-
minar que a União entregue aos Municípios parte da 
arrecadação das contribuições sociais sobre a receita 
ou o faturamento e sobre o lucro”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista ao Deputado José Carlos Aleluia, em 
01/06/2010. 

Discutiu a matéria o Deputado João Campos, em 
01/06/2010. 

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 Transi-
tórias, 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 427/09 
– do Senado Federal – Lúcia Vânia – que “altera o art. 
193 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

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 Bom-
beiros 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 449/09 
– do Sr. Mauro Nazif – que “altera o art. 40 da Consti-
tuição Federal, para instituir a aposentadoria especial 
dos servidores públicos”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 452/09 
– do Sr. Paulo Rubem Santiago – que “altera e acresce 
dispositivos na Seção II, do Capítulo IV, do Titulo IV da 
Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista ao Deputado Zenaldo Coutinho, em 
08/06/2010. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 507/10 
– do Senado Federal – Antonio Carlos Júnior – (PEC 
14/2008) – que “prorroga, por tempo indeterminado, 
o prazo de vigência do Fundo de Combate e Erradi-
cação da Pobreza”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 
PARECER: pela admissibilidade. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.889/97 – do Sr. João Paulo – 
que “proíbe a cobrança de estacionamento nos parques 
privativos em estabelecimentos comerciais e de pres-
tação de serviços”. (Apensados: PL 1192/1999 (Apen-
sados: PL 4973/2001, PL 2536/2003, PL 2573/2003 
e PL 4304/2008), PL 3351/1997, PL 3356/1997, PL 
3467/1997, PL 3552/1997 (Apensado: PL 5375/2005 
(Apensado: PL 6061/2009)), PL 4170/2004, PL 
5420/2005, PL 6921/2006, PL 7095/2006 (Apensado: 
PL 6492/2009), PL 7231/2006, PL 352/2007 (Apensa-
dos: PL 4471/2008 e PL 5804/2009), PL 1387/2007, PL 
1402/2007, PL 1406/2007, PL 2621/2007, PL 3016/2008, 
PL 4242/2008, PL 4503/2008 e PL 4761/2009) 
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RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL 3732/2008, do PL 4973/2001, do PL 2536/2003, do 
PL 2573/2003, do PL 4304/2008, do PL 3351/1997, do 
PL 3356/1997, do PL 3467/1997, do PL 3552/1997, do 
PL 1192/1999, do PL 4170/2004, do PL 5420/2005, do 
PL 6921/2006, do PL 7095/2006, do PL 7231/2006, do 
PL 352/2007, do PL 1387/2007, do PL 1402/2007, do 
PL 1406/2007, do PL 2621/2007, do PL 3016/2008, do 
PL 4242/2008, do PL 4503/2008, do PL 4761/2009, do 
PL 5375/2005, do PL 6061/2009, do PL 6492/2009, 
do PL 4471/2008 e do PL 5804/2009, apensados, 
nos termos do Substitutivo da Comissão de Defesa 
do Consumidor, com emendas. 

Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins, Eduardo 
Cunha e Regis de Oliveira, em 30/10/2008. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 05/11/2008. 

Durante verificação da votação de requerimento de re-
tirada de pauta apresentado pelo Deputado Mendonça 
Prado, a sessão foi encerrada por falta de “quorum”, 
em 28/04/2010. 

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

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 04/03/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.982/03 – do Sr. Eduardo Valver-
de – que “regulamenta a assistência judiciária interna-
cional em matéria penal, a ser prestada ou requerida 
por autoridades brasileiras, nos casos de investigação, 
instrução processual e julgamento de delitos, nas hi-
póteses em que especifica, e estabelece mecanismos 
de prevenção e bloqueio de operações suspeitas de 
lavagem de dinheiro”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CAR-
NEIRO.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição 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 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 jurí-
dica”. (Apensados: PL 5328/2005 e PL 870/2007) 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica 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 nº 
870/2007, apensado.

Vista ao Deputado Efraim Filho, em 07/05/2009. 

Os Deputados Luiz Couto e Regis de Oliveira apre-
sentaram votos em separado. 

Adiada a votação, em virtude da falta de “quorum”, 
em 11-5-2010. 

PROJETO DE LEI Nº 5.172/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “estabelece que as instituições de ensino 
superior podem ser autorizadas a executar serviço de 
radiodifusão comunitária”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática. 

Vista ao Deputado Colbert Martins, em 01/06/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 6.300/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera o art. 141do Decreto-lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940, Código Penal”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 182/07 – do Sr. Takayama – que 
“dispoe sobre bloqueio judicial de conta bancária”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº 
275/07 – que “estabelece normas de segurança a serem 
seguidas pelos estabelecimentos que especifica”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa do Substitutivo do Senado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.919/08 – do Sr. Geraldo Pudim 
– que “dispõe sobre o registro de máquinas e equipa-
mentos utilizados nas atividades de desmatamento e 
carregamento de madeira e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da 
Emenda da Comissão de Viação e Transportes, com 
substitutivo, e pela rejeição da Emenda da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.063/08 – do Sr. Edio Lopes – 
que “altera a redação do art. 282, do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. João Campos (PSDB-GO), pela constitucionali-
dade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação, com substitutivo. 

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, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

O Deputado Sérgio Barradas Carneiro apresentou voto 
em separado em 04/05/2010. 

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, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Vista ao Deputado Mendonça Prado, em 12/11/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.821/08 – do Sr. Flávio Bezerra 
– que “acresce dispositivo no parágrafo único do art. 
33 da Lei nº 9.605, de 1998”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda.

Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Márcio 
Marinho, em 20/04/2010. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRAZO CONSTITUCIONAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 513/03 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 303/2000) – que “aprova o 
ato que autoriza o Grupo de Apoio ao Meio Ambien-
te – “GAMA” a executar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alto 
Paraíso de Goiás , Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.219/03 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2923/2002) – que “aprova o ato que 

autoriza a Associação Comunitária de Campos Lindos 
– ACCL a executar, pelo prazo de três anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Cristalina, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.054/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 724/2008) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Cebelwam Comunicação e 
Consultoria Ltda para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no Município de Mi-
guel Alves, Estado do Piauí”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.233/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 942/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifu-
são Alto da Boa Vista a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município Corumbá de Goiás, 
Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.239/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 953/2008) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Goiás Centro Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no Município de Goiatuba, Es-
tado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.332/08 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 907/2008) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação de Difusão Comunitária de Nova 
Veneza a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Nova Veneza , Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.399/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 772/2008) – que “aprova o ato 
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que outorga permissão à 102,3 FM COMUNICAÇÃO 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no Município de Firminópolis, 
Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.484/09 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 949/2008) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação dos Amigos de Turvânia (AA-
TUR) a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Turvânia, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.550/09 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 1233/2009) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária e Cultural Lago dos 
Tigres a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Britânia, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.720/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1316/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação de Radiodifusão Comuni-
tária de Três Ranchos a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Três Ranchos, 
Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.749/09 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 1287/2009) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de 
Cumari a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Cumari, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.801/09 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 1378/2009) – que “aprova o ato que 

autoriza a Associação Comunitária Aliança a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Mineiros, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.845/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1454/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária dos Morado-
res e Amigos da Nascente do Rio Araguaia a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Santa Rita do Araguaia, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.868/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 1368/2009) – que “aprova o 
ato que outorga permissão à Rádio Paranaíba Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, no Município de Parnaíba, Estado 
do Piauí”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.961/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1548/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação de Difusão Comunitária 
de Novo Destino a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Santa Rita do Novo Des-
tino, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.134/09 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 1426/2009) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária Shalon de Aragua-
paz a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Araguapaz, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.199/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
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e Informática – (TVR 1895/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação de Radiodifusão e Cultu-
ra de Terezópolis a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Terezópolis de Goiás, 
Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.205/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 1884/2009) – que “aprova o 
ato que autoriza a Associação de Proteção Ambiental 
do Vale do Rio Verdão a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Maurilândia, Es-
tado do Goiás”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.236/09 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 1585/2009) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação dos Moradores da Vila Amorim 
(AMVA) a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Corumbaíba, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.336/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1865/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação de Difusão Comunitária de 
Campo Limpo de Goiás a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Campo Limpo de 
Goiás, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.410/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1872/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão 
da Cidade de Seritinga – MG a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Seritinga, 
Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.461/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 2087/2009) – que “aprova 
o ato que outorga permissão à Rádio e TV Centauro 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, no Município de Divino, Estado de 
Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.485/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1546/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Pró-Cidadania – Associação 
de Voluntários no Desenvolvimento Humano e Difusão 
Cultural de Cidade Ocidental a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Cidade Oci-
dental, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.497/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1673/2009) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Rádio Xavante de Ipanema 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Ipanema, Esta-
do de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado MAURO LOPES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.566/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2048/2009) – que “aprova o ato 
que renova a permissão outorgada à Rádio Gramado 
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de Gramado, 
Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.568/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 2034/2009) – que “aprova 
o ato que outorga permissão à SBC – Radiodifusão 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Curuçá, Esta-
do do Pará”. 
RELATOR: Deputado GERSON PERES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.606/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2304/2010) – que “aprova o ato 
que autoriza a ARCOP – Associação Radiodifusora 
Comunitária de Parauapebas a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Parauape-
bas, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado GERSON PERES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.613/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2292/2010) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação de Difusão Artística e Cul-
tural de Corumbaíba – Goiás (ADACCG) a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Corumbaíba, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.635/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 2015/2009) – que “aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária de Radio-
difusão de Ipiranga de Goiás a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Ipiranga de 
Goiás, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.636/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2013/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação dos Moradores do Bairro 
Bom Jesus a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Axixá do Tocantins, Estado 
do Tocantins”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.641/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1737/2009) – que “aprova o ato 
que outorga permissão ao Sistema de Comunicação 
Sol Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de Apuí, Esta-
do do Amazonas”. 
RELATOR: Deputado GERSON PERES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.661/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2071/2009) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à SPC Sistema 
Paranaíba de Comunicações Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão de sons e imagens, no Município 
de Itumbiara, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.671/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 2157/2010) – que “aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à RBS TV 
Criciúma Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, no Município de Cricíuma, Estado 
de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado DÉCIO LIMA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.672/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 2159/2010) – que “aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à TV Record 
de Bauru Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, no Município de Bauru, Estado 
de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.713/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2298/2010) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Comunica-
ção e Cultura de Palminópolis a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Palminópo-
lis, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.715/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2317/2010) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária da Cidade de 
Quixaba a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Quixaba, Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.726/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2134/2010) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Rádio Guaíba 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no Município de Porto Alegre, Estado do 
Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.753/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2277/2010) – que “aprova o ato 
que renova a permissão outorgada à Nassau Editora 
de Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada, no Mu-
nicípio de Vitória, Estado do Espírito Santo”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.757/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2310/2010) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação de Difusão Comunitária 
de Onda Verde a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Onda Verde, Estado de 
São Paulo”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.758/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2311/2010) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Voluntários 
Para Eventos Beneficentes de Santa Fé de Goiás – CO-
VEB a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Santa Fé de Goiás, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.759/10 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2318/2010) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação de Desenvolvimento Cultural de 
Peixe a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Peixe, Estado de Tocantins”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.760/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2322/2010) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Sistema Hé-
lio de Comunicações – ACSHC a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município de Pelotas, 
Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.776/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 2164/2010) – que “aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Televisão 
Tambaú Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, no Município de João Pessoa, Esta-
do da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.781/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 2184/2010) – que “aprova 
o ato que outorga permissão ao Sistema Arizona de 
Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Moju, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado GERSON PERES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.785/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 2195/2010) – que “aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à Rádio Globo 
S.A. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no Município do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.793/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 2232/2010) – que “aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à Rádio Sisal 
de Conceição do Coité S.A. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, no Município de 
Conceição do Coité, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.805/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2320/2010) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Cachoeira Dou-
radense de Comunicação, Promoção Social, Artística, 
Cultural, Educativa e Esportiva a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Cachoeira 
Dourada, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.806/10 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2324/2010) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário 
São Sebastião a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Paratinga, Estado da Bahia”.
RELATOR: Deputado MÁRCIO MARINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.810/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2163/2010) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à TVSBT Canal 
3 de Nova Friburgo Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão de sons e imagens, no Município de Nova 
Friburgo, Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.813/10 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2172/2010) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Tipuana FM Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modula-
da, no Município de Santana, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FI-
LHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.817/10 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2287/2010) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Cultural Comunitária de Mendon-
ça a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Mendonça, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
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, téc-
nica 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 Tri-
butação, com substitutivo; e pela constitucionalidade, 
injuridicidade, má técnica legislativa e, no mérito, pela 
rejeição da Emenda 1 da Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano. 

Vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro, em 
11/11/2008. 

O Deputado Sérgio Barradas Carneiro apresentou voto 
em separado em 07/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 5.220/01 – do Senado Federal 
– MARIA DO CARMO ALVES – (PLS 673/1999) – que 
“altera a redação do art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), 
instituindo a Certidão Negativa de Débitos (CND), a 
ser expedida por bancos de dados e cadastros, esta-
belecendo prazo para correção de registros inexatos 
e exclusão de registro de inadimplêcia regularizada, e 
instituindo a gratuidade de acesso, retificação e atuali-
zação de dados requeridos pelo consumidor”. (Apen-
sados: PL 3966/2000 e PL 6487/2002) 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: constitucionalidade, injuridicidade e técnica 
legislativa deste; e pela constitucionalidade, injuridici-
dade e má técnica legislativa do Substitutivo da Comis-
são de Defesa do Consumidor, do PL 3966/2000 e do 
PL 6487/2002, apensados, e da Emenda apresentada 
nesta Comissão. 

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 
em 01/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 7.029/06 – do Poder Executivo – 
(AV 489/2006) – que “acresce dispositivos ao art. 22 da 
Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, para dispor 
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sobre registro e fracionamento de medicamentos para 
dispensação, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Defesa do Consumidor, do Substitutivo da Comis-
são de Desenvolvimento Economico, Indústria e Co-
mércio e do Substitutivo da Comissão de Seguridade 
Social e Família. 

Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 08/06/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 412/07 – do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS 286/2006) – que “institui o Dia Na-
cional 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. 

(Avulso Nº 271) 

PROJETO DE LEI Nº 3.115/08 – do Senado Federal 
– Inácio Arruda – (PLS 69/2007) – que “institui o “Selo 
Estatuto da Cidade”, com o objetivo de impulsionar a 
implementação das ações e diretrizes contidas na Lei 
nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que “regulamenta 
os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabe-
lece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 
providências””. 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

Vista ao Deputado Chico Lopes, em 06/05/2010. 

O Deputado Chico Lopes apresentou voto em sepa-
rado em 01/06/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 3.236/08 – do Senado Federal 
– Marconi Perillo – (PLS 506/2007) – que “altera a Lei 
nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece 
diretrizes nacionais para o saneamento básico, para 
determinar a manutenção preventiva das redes de 
drenagem pluvial”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista conjunta aos Deputados João Campos e José 
Genoíno, em 16/03/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 3.939/08 – do Senado Federal 
– Demóstenes Torres – (PLS 98/2004) – que “revoga 
o § 4º do art. 600 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de ou-
tubro de 1941 – Código de Processo Penal, para não 
mais permitir que o apelante apresente as razões do 

recurso de apelação diretamente na instância supe-
rior”. (Apensado: PL 2633/2007) 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e do PL 2.633/2007, 
apensado, e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Geraldo Pudim e José 
Eduardo Cardozo, em 23/03/2010. 

O Deputado Geraldo Pudim apresentou voto em se-
parado em 30/03/2010. 

Feita a verificação da votação, a sessão foi encerrada 
por falta de “quorum”, nos dias 06 e 07/07/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 4.413/08 – do Poder Executivo 
– que “regulamenta o exercício da Arquitetura e Ur-
banismo, cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil – CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda, das Emendas 
da Comissão de Finanças e Tributação, e das Emen-
das e do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de 
Administração e e Serviço Público, com subemenda; 
e pela antirregimentalidade da Emenda apresentada 
nesta Comissão. 

Vista ao Deputado Bonifácio de Andrada, em 
14/07/2010. 

O Deputado Bonifácio de Andrada apresentou voto em 
separado em 14/07/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 5.030/09 – do Senado Federal- 
Lobão Filho – (PLS 372/2008) – 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”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público; e pela 
antirregimentalidade das Emendas da Comissão de 
Finanças e Tributação e das emendas apresentadas 
nesta Comissão. 

PROJETO DE LEI Nº 5.771/09 – do Supremo Tribunal 
Federal – que “dispões sobre a criação de cargos e de 
funções no Quadro de Pessoal do Conselho Nacional 
de Justiça”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.909/09 – do MINISTÉRIO PÚ-
BLICO DA UNIÃO – que “dispõe sobre o Quadro de Pes-
soal e a Estrutura Organizacional do Conselho Nacional 
do Ministério Público, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: a proferir. 

PROJETO DE LEI Nº 5.915/09 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação das Funções Comissio-
nadas do FNDE – FCFNDE; cria, no âmbito do Poder 
Executivo Federal, cargos em comissão do Grupo-Di-
reção e Assessoramento Superiores – DAS, a serem 
alocados no Ministério da Educação, no Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Educação – FNDE e na 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – CAPES; e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e da Emenda da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 6.127/09 – do Senado Federal 
– Cristovam Buarque – (PLS 392/2008) – que “inclui, 
entre os servidores que desenvolvem atividades exclu-
sivas de Estado, os servidores do Plano de Carreira e 
Cargos da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE)”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com 
substitutivo; e pela antirregimentalidade das emendas 
apresentadas nesta Comissão. 

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 téc-
nica 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 Mendon-
ça Prado, em 12/03/2009. 

O Deputado José Eduardo Cardozo apresentou voto 
em separado em 02/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 5.696/01 – do Sr. Pedro Fernan-
des – que “altera o § 2º, do art. 3º, da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, faculta a aplicação do rito 
sumaríssimo da referida Lei às causas que especifica 

e dá outras providências”. (Apensados: PL 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 se-
parado em 11/11/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 6.963/02 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “institui diretriz sobre a obrigato-
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 constitucio-
nalidade, 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. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 06/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 544/03 – do Sr. Nelson Marque-
zelli – 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 Arnaldo Faria de Sá apresentou voto em 
separado em 25/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 721/03 – do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “altera a redação do art. 16 e respectivo § 1º, da 
Lei nº 7. 827, de 27 de setembro de 1989”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Finanças e Tributação. 

Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Silvinho 
Peccioli, em 16/12/2008. 

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 transpor-
te rodoviário intermunicipal e interestadual”. (Apensa-
dos: 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 téc-
nica 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. 
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Vista ao Deputado Luiz Couto, em 24/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.685/03 – da Sra. Laura Carnei-
ro – que “dispõe sobre o reconhecimento da profissão 
de Guarda-vidas”. (Apensado: PL 4676/2004) 
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, das Emendas e do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público e do PL 4676/2004, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.069/04 – do Sr. Geraldo Re-
sende – 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 téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Desenvolvimento Urbano. 

Vista ao Deputado João Campos, em 16/03/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 3.730/04 – do Sr. Lobbe Neto 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de distribuição 
gratuita de protetor solar, pelo Sistema Único de Saú-
de – SUS” (Apensado: PL 3818/2004 (Apensado: PL 
4884/2005)) 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa deste, com substitutivo, do PL 3.818/2004, 
com substitutivo, do PL 4.884/2005, com substitutivo, 
e do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e 
Família, com subemenda substitutiva; e pela inconstitu-
cionalidade do Substitutivo da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público. 

Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, XI, 
do Regimento lnterno, em 09/06/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 4.097/04 – do Sr. Zenaldo Cou-
tinho – que “dispõe sobre as condições para a reali-
zação e análise de exames genéticos em seres hu-
manos”. (Apensado: PL 1497/2007 (Apensado: PL 
1505/2007)) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL 1497/2007 e do PL 1505/2007, apensados, nos 
termos do Substitutivo da Comissão de Seguridade 
Social e Família, com subemenda. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 28/04/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 4.875/05 – do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “acrescenta a alínea “j”, ao art. 4º, da Lei nº 
4.898, de 9 de dezembro de 1965, que regula o direito 
de representação e o processo de responsabilidade 

administrativa civil e penal, nos casos de abuso de 
autoridade”. 
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
João Campos, Mendonça Prado e Sérgio Barradas 
Carneiro, em 02/04/2009. 

Os Deputados Celso Russomanno e Sandra Rosado 
apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.062/05 – do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “dispõe sobre a sujeição da OAB ao controle 
externo”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

PROJETO DE LEI Nº 5.487/05 – do Sr. Clóvis Fecury 
– que “determina aos estabelecimentos de saúde pri-
vados a colocação de placas informativas sobre os 
planos de saúde conveniados”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Defesa do Consumidor. 

PROJETO DE LEI Nº 5.602/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “acresce o inciso XV ao art. 30 da Lei nº 
8.935, de 18 de novembro de 1994”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 5.605/05 – da Sra. Gorete Perei-
ra – 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 téc-
nica 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 Bolsona-
ro – 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. 



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 38203 

O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 04/12/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 6.479/06 – do Sr. Zequinha Ma-
rinho – que “”Altera os limites do Parque Nacional da 
Serra do Pardo”” 
RELATOR: Deputado GERSON PERES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

PROJETO DE LEI Nº 6.790/06 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “dispõe sobre a prescrição nos crimes 
de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
com substitutivo; e pela rejeição do Substitutivo da 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Cri-
me Organizado. 

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 descum-
primento da Lei de Responsabilidade Fiscal”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen-
da. 

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 se-
parado em 07/07/2009. 

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 ar-
mas 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 constituciona-
lidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
26/03/2008. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 07/07/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 441/07 – da Sra. Sandra Ro-
sado – que “acrescenta dispositivo ao art. 105 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, estabelecendo 
como equipamento obrigatório dos veículos que men-
ciona, as barras laterais de proteção”. (Apensado: PL 
3695/2008) 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emendas, das Emen-
das da Comissão de Viação e Transportes e do PL 
3695/2008, apensado. 

Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Luiz 
Couto, em 15/07/2009. 

(Avulso Nº 951) 

PROJETO DE LEI Nº 730/07 – do Sr. Carlos Eduardo 
Cadoca – que “altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro 
de 1986, para disciplinar a oferta de bilhetes aéreos 
com tarifas promocionais”. 
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas das Comissões 
de Defesa do Consumidor e de Viação e Transportes, 
com subemendas. 

PROJETO DE LEI Nº 731/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Pannunzio – que “acrescenta parágrafo único ao art. 
9º da Lei nº 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, 
de 11 de setembro de 1990”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Defesa do Consumidor, com sube-
mendas. 

PROJETO DE LEI Nº 1.018/07 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 7.102, 
de 20 de junho de 1983, para dispor sobre a renova-
ção da frota de veículos das empresas particulares 
que exploram serviços de vigilância e de transportes 
de valores”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e das emendas da 
Comissão de Viação e Transportes; e pela antirregimen-
talidade da emenda apresentada nesta Comissão. 

PROJETO DE LEI Nº 1.786/07 – do Sr. Edmilson Va-
lentim – que “dispõe sobre a reintegração no emprego 
dos funcionários da Dataprev, Empresa de Tecnolo-
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gia e Informações da Previdência Social, em exercí-
cio nos postos do INSS (Instituto Nacional de Seguro 
Social)”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 1.876/07 – Do Sr. Geraldo Re-
sende – que “torna obrigatória construção de área 
destinada à prática desportiva nos estabelecimentos 
de ensino fundamental e médio, da rede pública e pri-
vada, em todo o território nacional”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Turismo e Desporto. 

PROJETO DE LEI Nº 2.291/07 – Do Sr. Eliene Lima – 
que “torna obrigatória a inclusão de substância amar-
ga nos produtos que menciona e dá outras providên-
cias”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.332/07 – Do Sr. Praciano – que 
“altera a Lei nº 9.807, de 13 de julho 1999”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.333/07 – Do Sr. Praciano – que 
“altera a Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.466/07 – Do Sr. Ilderlei Cordei-
ro – que “dispõe sobre o valor das multas aplicáveis a 
infrações ambientais em propriedades rurais”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 2.607/07 – Do Sr. Pepe Vargas 
– que “faculta ao segurado, nos contratos de seguros 
de automóveis, a escolha do prestador de serviços de 
reparos do veículo sinistrado”. 
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e das Emendas 
da Comissão de Finanças e Tributação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.945/08 – Do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “altera o art. 15 do Código Civil”. (Apensado: 
PL 3208/2008) 

RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e pela 
aprovação do PL 3208/2008, apensado. 
Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 09/12/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 2.986/08 – Do Sr. Vinicius Carva-
lho – que “veda a inscrição de nome de consumidor de 
serviço público em cadastro de restrição ao crédito”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Defesa do Consumidor, com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 3.079/08 – Do Sr. Chico Lopes 
– que “estabelece obrigatoriedade de divulgação de 
normas de segurança no transporte terrestre e aqua-
viário de passageiros”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do Subs-
titutivo da Comissão de Viação e Transportes. 

PROJETO DE LEI Nº 3.161/08 – Do Sr. Antonio Car-
los Biscaia – que “acrescenta parágrafos ao art. 293 
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código 
de Processo Civil, disciplinando a cobrança de juros 
progressivos e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 3184/2008) 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: inconstitucionalidade, injuridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela rejeição deste; e pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação do PL 3184/2008, apensa-
do, com emenda. 

O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 04/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 3.377/08 – Do Sr. Carlos Souza 
– que “acrescenta artigo à Lei nº 7.347, de 24 de julho 
de 1985 – Lei da Ação Civil Pública, para estabelecer 
prazo prescricional”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 07/05/2009. 

O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 04/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.378/08 – Do Sr. Antonio Paloc-
ci – que “dispõe sobre a alteração do artigo 20 da Lei 
Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, visando 
garantir a liberdade de expressão e informação”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 28/04/2009. 
Encerrada a discussão, em 05/05/2009. 

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 aprendiza-
do 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 3.556/08 – Do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “altera o art. 3º da Lei nº 7.649, de 25 de 
janeiro de 1988, que estabelece a obrigatoriedade do 
cadastramento dos doadores de sangue bem como a 
realização de exames laboratoriais no sangue coleta-
do, visando a prevenir a propagação de doenças, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 3.743/08 – Do Sr. Paulo Rubem 
Santiago – que “acrescenta parágrafo único ao art. 
201 da Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que 
institui o Código de Processo Civil”. (Apensado: PL 
5585/2009) 
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL 5585/2009, apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.833/08 – Do Sr. Valdir Colat-
to – 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 PANNUN-
ZIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, nos termos do Substitutivo da Co-
missão de Viação e Transportes, com subemenda. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 23/03/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 3.912/08 – Do Sr. Bernardo 
Ariston – que “acrescenta dispositivo ao artigo 312 do 
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Có-
digo de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados José Genoíno e Luiz 
Couto, em 28/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.082/08 – Do Sr. Walter Bri-
to Neto – que “dá nova redação ao art. 5º da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, que “Institui o Có-
digo Civil””. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Roberto Magalhães, em 
22/10/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.367/08 – Da Sra. Elcione Bar-
balho – que “estabelece que o namoro configura rela-
ção íntima de afeto para os efeitos da Lei 11.340, de 
7 de Agosto de 2006 – Lei Maria da Penha”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 4.623/09 – Do Sr. Vinicius Car-
valho – que “determina a divulgação, nos recintos de 
atendimento ao público de órgãos e entidades da ad-
ministração pública, das condutas que configuram o 
crime de prevaricação”. 
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 4.731/09 – Da Sra. Luciana Cos-
ta – que “cria a “identidade odontológica””. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.023/09 – Do Sr. Paulo Ro-
berto – que “revoga o parágrafo único do art.147 do 
Código Penal”. 
RELATOR: Deputado GEORGE HILTON. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Regis de Oliveira e Sér-
gio Barradas Carneiro, em 25/05/2010. 

Os Deputados Regis de Oliveira e Wilson Santiago 
apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.077/09 – Do Sr. Silvio Torres 
– que “dispõe sobre o empregador rural e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 5.428/09 – Do Sr. Valdir Colatto 
– que “institui o Dia Nacional da Cachaça”. 
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RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, em 
30/06/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 5.512/09 – Do Sr. Vinicius Car-
valho – que “dispõe sobre o atendimento ao público 
pelas empresas”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Defesa do Consumidor de nºs 1, com subemenda, e 
2; e pela injuridicidade da de nº 3. 

PROJETO DE LEI Nº 5.634/09 – Do Sr. Henrique Afon-
so – que “institui o “Dia dos Irmãos” a ser comemorado 
anualmente, no segundo domingo do mês de julho”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 5.834/09 – Do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “proíbe a utilização de cerol ou produto in-
dustrializado nacional ou importado semelhante que 
possa ser aplicado nos fios ou linhas utilizados para 
manusear os brinquedos conhecidos como “pipas ou 
papagaios””. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

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 recur-
so de apelação”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Os Deputados Mendonça Prado e Paes Landim apre-
sentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 7.107/10 – Do Sr. Flávio Dino – 
que “altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 
de outubro de 1941 – Código de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-08-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 270/07 – Do Sr. Jilmar Tatto – 
que “dispõe sobre a regulamentação da profissão de 
Marinheiro de Esportes e Recreio”. 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.935/08 – Da Sra. Alice Por-
tugal – que “dispõe sobre a destinação dos bens de 
valor artístico, histórico e/ou cultural apreendidos, 
abandonados ou disponíveis, administrados por ór-
gãos e entidades da administração pública federal e 
da justiça federal”. 
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.056/08 – Do Sr. Angelo Va-
nhoni – que “institui as unidades de preservação do 
patrimônio cultural brasileiro”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.620/09 – Do Sr. Paes Landim 
– que “extingue a cobrança de encargo financeiro rela-
tivo ao cancelamento ou baixa de contratos de câmbio 
de exportação de mercadorias e serviços e de trans-
ferência financeira do exterior”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 1.170/07 – Do Senado Federal 
– Senador Paulo Paim – (PLS 178/2003) – que “alte-
ra 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 4.605/09 – Do Sr. Marcos Mon-
tes – que “acrescenta um novo artigo 985-A à Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, para instituir a em-
presa individual de responsabilidade limitada e dá ou-
tras providências”. (Apensado: PL 4953/2009) 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

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 
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informem sobre a presença de glúten, como medida 
preventiva e de controle da doença celíaca””. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 5.649/09 – Do Senado Federal 
– Ideli Salvatti – (PLS 244/2009) – que “dispõe sobre 
a condição de perito oficial dos papiloscopistas em 
suas perícias específicas e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 977/2007) 
RELATOR: Deputado DÉCIO LIMA. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-08-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 2.716/07 – Do Sr. Onyx Lorenzo-
ni – que “altera a Lei nº 8.069, de 1990 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.226/08 – 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 RICARDO TRIPOLI. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-08-10 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.531/04 – Do Sr. Marcelo Gui-
marães Filho – que “altera a Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), dispondo 
que a citação por carta precatória somente se proce-
derá quando frustrada a citação por correio”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.187/10 – Do Sr. Clóvis Fe-
cury – que “obriga a intimação pessoal ou por AR do 
proprietário quando ele não for parte no processo de 
conhecimento”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-08-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.077/08 – Do Poder Executivo – 
que “altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que 
dispõe sobre a organização da Assistência Social”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.078/08 – Do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “dispõe sobre o exercício da Profissão de 
Agente de Turismo”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.078/08 – Do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “dispõe sobre o exercício da Profissão de 
Agente de Turismo”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.198/09 – Do Senado Federal 
– Kátia Abreu – (PLS 10/2009) – que “denomina Ferro-
via Dorival Roriz Guedes Coelho o trecho da Ferrovia 
Norte-Sul situado no Estado do Tocantins”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 08 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 259/10 – Da Sra. Ana Arraes – 
que “requer ao Presidente da Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara dos Deputados formação de 
Grupo de Ttrabalho para tratar da suspensão dos pa-
gamentos, dos juros e da inserção dos devedores em 
instituições de registro de crédito referente aos habi-
tantes das cidades atingidas pelas cheias”. 

REQUERIMENTO Nº 260/10 – Do Sr. Claudio Cajado 
– que “solicita a realização de reunião de audiência 
pública para discussão dos efeitos da mudança de pa-
drão na comercialização de garrafas de cervejas e de 
refrigerantes, sob a ótica do consumidor”. 

REQUERIMENTO Nº 261/10 – Do Sr. Carlos Sampaio 
– que “solicita sejam convidados o Ex-Ministro de Co-
municações, o Ex-Presidente da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos – ECT, o Ex-Diretor de Re-
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cursos Humanos da Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos – ECT e o atual Presidente da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, para fins de 
prestarem esclarecimentos sobre o aumento no número 
de reclamações acerca da má qualidade dos serviços 
oferecidos pela Empresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos – ECT e os efeitos da substituição do comando 
dessa empresa para o consumidor”. 

REQUERIMENTO Nº 262/10 Do Sr. Filipe Pereira – que 
“requer a realização de audiência pública da Comissão 
de Defesa do Consumidor para tratar dos atrasos e 
cancelamentos de voos nos aeroportos brasileiros”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.476/06 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre as prescrições médicas e odonto-
lógicas, em garantia do princípio da transparência e do 
direito do consumidor de medicamentos à informação”. 
(Apensados: PL 850/2007 e PL 4365/2008) 
RELATOR: Deputado VINICIUS CARVALHO. 
PARECER: pela rejeição deste e dos PLs nºs 850/2007 
e 4.365/2008, apensados. 

Vista ao Deputado Leo Alcântara, em 23/06/2010. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 7.140/02 – Do Sr. Lincoln Porte-
la – que “altera o Código de Defesa do Consumidor de 
forma a garantir o acesso gratuito dos consumidores aos 
serviços de atendimento”. (Apensados: PL 518/2003, 
PL 743/2003, PL 1838/2003 e PL 2038/2003) 
RELATOR: Deputado CARLOS SAMPAIO. 
PARECER: pela aprovação deste e dos PLs nºs 
518/2003, 743/2003, 1.838/2003 e 2.038/2003, apen-
sados, nos termos do Substitutivo da CDEIC, com 2 
subemendas, e pela rejeição das emendas 1/2007 e 
2/2007 apresentadas ao PL nº 7.140/2002. 
Vista ao Deputado Leo Alcântara, em 30/06/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 2.974/08 – Do Sr. Lira Maia – 
que “altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, 
que “Dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica”, 
para tratar da franquia de bagagem”. 
RELATOR: Deputado EDSON APARECIDO. 
PARECER: pela rejeição deste. 

Vista ao Deputado Roberto Britto, em 30/06/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 4.146/08 – Do Sr. Eliene Lima 
– que “dispõe sobre a alteração dos modelos de ve-
ículos automotores produzidos pelas montadoras e 
fabricantes instalados no País”. 
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista ao Deputado Carlos Sampaio, em 03/06/2009. 
O Deputado Walter Ihoshi apresentou voto em sepa-
rado em 22/09/2009. 

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 im-
possibilidade de instalação do serviço no endereço 
solicitado”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista ao Deputado Vinicius Carvalho, em 07/07/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 5.968/09 – Do Sr. Capitão As-
sumção – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da 
concessão ao consumidor de pelo menos seis datas 
diversas para pagamentos”. 
RELATOR: Deputado MILTON VIEIRA. 
PARECER: pela aprovação deste e da Emenda nº 
1/2009, da CDC. 

PROJETO DE LEI Nº 6.500/09 – Do Sr. Edmar Mo-
reira – que “dispõe sobre a divulgação, no âmbito das 
instituições financeiras, do direito do consumidor à 
liqüidação antecipada de débito mediante a redução 
proporcional dos juros e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ANA ARRAES. 
PARECER: pela aprovação do Projeto e da Emenda 
1/2010 da CDC, com substitutivo, e pela rejeição da 
emenda apresentada ao Substitutivo. 

Vista à Deputada Nilmar Ruiz, em 07/07/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 6.840/10 – Do Sr. Capitão As-
sumção – que “inclui dispositivo na Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, no que concerne a escolha 
pelo consumidor do banco para pagamento de suas 
faturas”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO DA FONTE. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Walter Ihoshi, em 16/06/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 7.030/10 – Do Sr. Eliene Lima – 
que “obriga a que portões eletrônicos sejam dotados 
de dispositivo antiesmagamento”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.046/10 – Do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “dispõe sobre a inserção de mensagem 
informativa nas embalagens, frascos e recipientes de 
produtos cariogênicos”. 
RELATORA: Deputada ANA ARRAES. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Leo Alcântara, em 07/07/2010. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.066/10 – Do Sr. Vicentinho 
Alves – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de labo-
ratórios, hospitais e clinica odontológica credenciar a, 
no mínimo, três convênios de planos de saúde”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista ao Deputado José Carlos Araújo, em 
07/07/2010. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-10 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.646/08 – Do Sr. Vanderlei Ma-
cris – que “modifica a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 
1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomunica-
ções, para definir regras para a publicidade comercial 
nas emissoras de televisão”. 
RELATOR: Deputado FELIPE BORNIER. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-08-10 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

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 far-
mácias do País”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 05 
HORÁRIO: 9h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 310/10 – Do Sr. Renato Molling 
– que “requer que esta comissão realize Audiência 
Pública para discutir a Portaria 1510/2009, de 21 de 

agosto de 2009, do Ministério do Trabalho, que versa 
sobre Novo Registro Eletrônico de Ponto – REP” 

REQUERIMENTO Nº 312/10 Do Sr. Guilherme Campos 
– que “requer a realização de Seminário para debater 
“O setor de bebidas no Brasil””. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.241/10 – Do Senado Fede-
ral – Valdir Raupp – (PLS 171/2009) – que “altera o 
art. 195 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que 
“regula direitos e obrigações relativos à propriedade 
industrial”, para agravar a pena e prever a aplicação 
privilegiada da pena de prestação pecuniária, em caso 
de substituição da pena privativa de liberdade por res-
tritiva de direitos”. 
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 612/07 – Do Sr. Flávio Bezerra 
– que “dispõe sobre o uso de sacolas plásticas bio-
degradáveis para acondicionamento de produtos e 
mercadorias a serem utilizadas nos estabelecimen-
tos comerciais em todo território nacional”. (Apen-
sados: PL 847/2007, PL 1819/2007, PL 1877/2007, 
PL 2248/2007, PL 2923/2008, PL 3017/2008, PL 
3172/2008, PL 3241/2008, PL 4313/2008 (Apensa-
do: PL 5984/2009), PL 4834/2009, PL 4916/2009, PL 
5633/2009, PL 5698/2009 e PL 6978/2010) 
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 847/2007, do 
PL 1819/2007, do PL 1877/2007, do PL 2248/2007, do 
PL 2923/2008, do PL 3017/2008, do PL 3172/2008, do 
PL 3241/2008, do PL 4313/2008, do PL 4834/2009, do 
PL 4916/2009, do PL 5698/2009, do PL 6978/2010, e 
do PL 5984/2009, apensados, com substitutivo, e pela 
rejeição do PL 5633/2009, apensado. 

Vista ao Deputado Renato Molling, em 05/11/2008. 

O Deputado Renato Molling apresentou voto em se-
parado em 13/11/2008. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 4.804/09 – Da Sra. Elcione Barba-
lho – que “modifica a Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 
2005, para restringir a aplicação do regime de liberdade 
tarifária na prestação de serviços aéreos regulares”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela aprovação. 
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Vista ao Deputado Guilherme Campos, em 
09/06/2010. 

Os Deputados José Guimarães e Guilherme Campos 
apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 7.181/10 – Do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “dispõe sobre a regulamentação da ativi-
dade das Empresas de Gerenciamento de Riscos em 
Operações Logísticas”. 
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 
Vista ao Deputado Jurandil Juarez, em 23/06/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 795/07 – Do Sr. Augusto Car-
valho – que “acrescenta dispositivo ao art. 838 da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”. 
(Apensado: PL 1313/2007) 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela rejeição deste e do apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.009/03 – Do Sr. Sandro Mabel 
– que “altera dispositivos da Lei nº 9.933, de 20 de de-
zembro 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. 
PARECER: pela rejeição. 

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”. (Apensado: PL 
6729/2010) 
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO. 
PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e pela 
rejeição do apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 7.047/10 – Do Sr. Efraim Filho – 
que “acrescenta parágrafo ao art. 899 do Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1943, que aprova a Consolidação das Leis 
Trabalhistas – CLT, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.912/09 – Do Sr. Nelson Bornier 
– que “proíbe a comercialização de bebida ou outro 
produto em recipiente de vidro, nas boates e casas 
noturnas e dá outras providencias”. 
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

O Deputado Vilson Covatti apresentou voto em sepa-
rado em 19/11/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 6.962/10 – Do Sr. Cleber Verde 
– que “acrescenta ao artigo 136 da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976 – Lei das Sociedades Anônimas, 
o inciso XI e o § 5º, para estabelecer a obrigatorieda-

de da participação das Assembléias de Acionistas no 
conhecimento prévio da chamadas operações com 
partes relacionadas e nas operações que envolvam 
conflitos de interesses da Companhia”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.019/09 – Do Sr. Eliene Lima – que 
“dispõe sobre a etiquetagem de peça de vestuário”.
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO. 
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição da 
emenda de relator apresentada na Comissão de De-
fesa do Consumidor. 

PROJETO DE LEI Nº 6.899/10 – Do Sr. Beto Faro – 
que “dispõe sobre a preferência para a suspensão da 
proteção de cultivares ou variedade vegetais entre as 
medidas de retaliação comercial, pelo Brasil, autoriza-
das pela Organização Mundial do Comércio – OMC; e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO. 
PARECER: pela aprovação deste e da Emenda de 
Relator da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimetno Rural. 

PROJETO DE LEI Nº 2.071/03 – Do Sr. Walter Pinhei-
ro – que “dispõe sobre a elaboração, o beneficiamento 
e a comercialização de produtos artesanais de origem 
animal e vegetal, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 
PARECER: pela aprovação deste, com emenda e das 
Emendas de Relator nºs 1, 2 e 3 da Comissão de Se-
guridade Social e Família. 

PROJETO DE LEI Nº 440/07 – Da Sra. Sandra Rosado 
– que “altera o Art. 457 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, a fim de dispor sobre gratifi-
cação por tempo de serviço”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela rejeição deste, da Emenda 1/2010 
apresentada na Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio, e do Substitutivo apre-
sentado na Comissão de Trabalho Administração e 
Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 3.249/08 – Do Sr. Silvinho Peccioli 
– que “dispõe sobre o comércio ilegal de madeira”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela rejeição deste. 

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 socor-
ristas em estabelecimentos de grande porte”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação deste, na forma do Substi-
tutivo apresentado na Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado. 
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PROJETO DE LEI Nº 6.782/10 – Do Sr. Marco Maia – 
que “altera a Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, 
para modificar sanções administrativas no caso da 
ocorrência de infrações relativas ao abastecimento 
nacional de combustíveis”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.982/08 – Da Sra. Elcione Bar-
balho – que “determina que o contrato de arrendamento 
mercantil seja descaracterizado quando ocorrer paga-
mento antecipado do valor residual garantido”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.553/10 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “acrescenta § ao art. 3º da Lei nº 11.638, de 28 
de dezembro de 2007, para exigir que as sociedades 
de grande porte publiquem suas demonstrações finan-
ceiras, facultada sua disponibilização na rede mundial 
de computadores”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.559/10 – Do Sr. Edmar Moreira 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade dos cinemas que 
exibem filmes em terceira dimensão (3D) a promover 
a higienização nos óculos acessórios utilizados para 
este fim, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.569/10 – Do Sr. Flávio Bezer-
ra – que “altera o art. 11 do Decreto-lei nº 986, de 21 
de outubro de 1969, tornando obrigatória a rotulagem 
nas embalagens por meio de uma tarja em separado, 
contendo a origem do país exportador do alimento a 
ser consumido no Brasil, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-08-10 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.284/09 – Do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – que “cria Área de Livre Comércio no Mu-
nicípio de Tucuruí, no Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 16 
HORÁRIO: 10h 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

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”. 
RELATORA: Deputada ANGELA AMIN. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.252/09 – Do Sr. Leonardo 
Quintão – que “limita a fixação de cota de rateio em 
despesas de condomínio”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CHUCRE. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.987/09 – Do Sr. Roberto Brit-
to – que “dispõe sobre destinação para arborização 
urbana de parte dos recursos arrecadados por apli-
cação de multa por infração ambiental”. (Apensado: 
PL 6557/2009) 
RELATOR: Deputado FLAVIANO MELO. 
PARECER: pela aprovação deste e do PL 6557/2009, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 6.166/09 – Do Sr. Nelson Goetten 
– que “estabelece os requisitos de segurança, higiene, 
conforto operacional e infraestrutura a serem atendidos 
pelos terminais rodoviários de passageiros, nos termos 
que menciona, e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.743/10 – Do Sr. Silas Brasi-
leiro – que “dispõe sobre a garantia de percentual de 
moradias para idosos no Programa Minha Casa, Mi-
nha Vida (PMCMV)”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO TRINDADE. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 7.059/10 – Do Sr. Paulo Roberto 
Pereira – que “dispõe sobre o limite máximo de tempo 
de atraso permitido para a entrega de imóvel adquirido 
antes do término da obra”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PAULO TÓFFANO. 
PARECER: pela aprovação. 
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AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-08-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.560/10 – Do Sr. Edmar Morei-
ra – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação 
de tarja sinalizadora em vitrines e assemelhados, e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada ANGELA AMIN. 

PROJETO DE LEI Nº 7.589/10 – Do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “dispõe sobre a instalação de itens de segu-
rança e acessibilidade nas escadas, escadas rolantes, 
esteiras e rampas nos locais que especifica”. 
RELATOR: Deputado CASSIO TANIGUCHI. 

COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS E MINORIAS 

SEMINÁRIO 

LOCAL: Auditório Nereu Ramos 
HORÁRIO: 9h 

A – Seminário: 

Tema: 4º Seminário Latino-Americano de Anistia e Di-
reitos Humanos

Programação:

9 horas – 6ª MESA – O cumprimento da Lei 8878/94 
pelo estado brasileiro 

Coordenador: Deputado Pedro Wilson

Expositores: 

Sr. Paulo Bernardo – Ministro do Planejamento (Con-
firmado)

Sra. Erenice Guerra – Ministra da Casa Civil;

Sr. Luis Inácio Lucena Adams – Ministro da AGU;

Sr. Pedro Paulo Nicácio Ferreira – Representante dos 
Anistiados das Empresas Estatais da União na Co-
missão Especial Interministerial-CEI do Ministério do 
Planejamento (confirmado);

Sr. Geraldo Nunes Pereira – representante dos anistia-
dos dos órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal (confirmado);

Representante dos Anistiados (SINDSEP) Confirma-
do;

Sra. Neleide Ábila – represenante da AGU na CEI 
(confirmada;

Sr. Idel Profeta – Presidente da CEI (confirmado);

Sr. Cristiano Paixão – Procurador Federal do Ministério 
Público do Trabalho (confirmado).

10h30 – debate

11 horas – 7ª MESA – caso da Guerrilha do Araguaia: 
reparação, verdade e justiça na Corte Interamericana

Coordenador: Daniel de Almeida

Expositores:

Sra. Beatriz Affonso – representante do Centro pela Jus-
tiça e o Direito Internacional-CEJIL/RJ (confirmada)

Sr. Marlon Weichert – Procurador Regional da Repú-
blica/SP (confirmado)

Sr. Carlos Eduardo da Cunha Oliveira – Primeiro Se-
cretário da Divisão de Direitos Humanos do Ministério 
das Relações Exteriores; 

Sr. José Carlos Zebulun – Juiz Federal do RJ 

12 horas – debates

14 horas – CARAVANA DA ANISTIA – Comissão de 
Anistia/MJ

Presidente: Paulo Abrão Pires Júnior e Conselheiros.

A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça estará 
promovendo ao vivo o julgamento de diversos proces-
sos de anistia.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 10 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimento: 

REQUERIMENTO Nº 328/10 Da Sra. Dalva Figueiredo 
– que “requer o envio de Indicação ao Poder Execu-
tivo, relativa à instalação de campus do IFET/AP no 
município de Oiapoque/AP”. 

B – Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário: 

URGENTE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.646/10 
– Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional e Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional – (MSC 911/2009) – que “aprova o 
texto do Acordo de Cooperação Cultural entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República de Botsuana, celebrado em Gaborone, 
em 11 de junho de 2009”. 
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO. 
PARECER: pela aprovação. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 1.139/07 – Do Sr. Raul Henry 
– que “dispõe sobre os critérios de distribuição dos 
recursos originários da renúncia fiscal a que se refe-
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re o parágrafo 7º do art.19 da Lei nº 8.313, de 23 de 
dezembro de 1991”. (Apensados: PL 2151/2007, PL 
2575/2007, PL 3301/2008, PL 3686/2008, PL 4143/2008 
e PL 6722/2010 (Apensado: PL 7250/2010)) 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 
PARECER: a proferir. 

PROJETO DE LEI Nº 1.252/07 – Do Sr. Professor 
Ruy Pauletti – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, para introduzir modificações na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação”. (Apensado: PL 
3417/2008) 
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON. 
PARECER: pela rejeição deste e pela aprovação do 
PL 3417/2008, apensado, com emenda. 

Vista ao Deputado Antônio Carlos Biffi, em 
26/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 5.746/09 – Do Senado Federal 
– Serys Slhessarenko – (PLS 23/2009) – que “dispõe 
sobre a criação do “Dia Nacional de Tereza de Benguela 
e da Mulher Negra””. (Apensado: PL 5371/2009) 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 5371/2009, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.900/09 – Do Senado Federal- 
Marisa Serrano – (PLS 69/2008) – que “altera a Lei nº 
11.124, de 16 de junho de 2005, para tornar obrigatória 
a construção de estabelecimento de educação infantil 
nos conjuntos habitacionais de interesse social finan-
ciados por recursos públicos”. 
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
Nilmar Ruiz (PR-TO), pela aprovação, com emenda. 
Vista ao Deputado Antônio Carlos Biffi, em 
16/06/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 5.903-A/09 – Do Senado Fede-
ral – João Pedro – (PLS 355/2008) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal do 
Amazonas, no Município de Humaitá”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS CHAMA-
RIZ. 
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao 
Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.162/09 – Do Senado Federal 
– Cristovam Buarque – (PLS 27/2008) – que “altera 
a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação), para dispor sobre 
inclusão facultativa do ensino do Esperanto no ensi-
no médio”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 6.383/09 – Do Senado Federal 
– Serys Slhessarenko – (PLS 12/2005) – que “deter-
mina o emprego obrigatório da flexão de gênero para 
nomear profissão ou grau em diplomas”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.472-A/09 – Do Poder Execu-
tivo – que “altera o art. 1º da Lei nº 11.145, de 26 de 
julho de 2005, que institui a Fundação Universidade 
Federal do ABC – UFABC”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 
PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei nº 
6.472/2009 e da Emenda da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.538-A/09 – Do Senado Fede-
ral- Efraim Morais – (PLS 224/2009) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia (Instituto Federal) 
da Paraíba, no Município de Mamanguape”. 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao 
Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.711/09 – Do Senado Federal 
– Expedito Júnior – (PLS 47/2008) – que “altera o art. 
29 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, para 
dispor sobre a destinação de veículos de transporte co-
letivo de passageiros objeto de pena de perdimento”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS CHAMA-
RIZ. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.221/10 – Do Sr. Angelo Va-
nhoni – que “institui o ano de 2011 como o Ano da 
Ucrânia no Brasil”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 6.089/05 – Do Sr. Alex Canziani 
– que “inclui novo inciso ao art. 70 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional – LDB”. (Apensado: PL 
1109/2007 (Apensado: PL 1123/2007)) 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 
PARECER: pela rejeição do Projeto de Lei nº 6.089/2005 
e dos Projetos de Lei nºs 1109/2007 e 1123/2007, 
apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 7.499/06 – Do Sr. Carlos Nader 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas 
que administram cinemas em todo o território nacio-
nal, a ceder, dois minutos antes das sessões, ao Poder 
Público, para a realização de campanhas sócio-edu-
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cativas”. (Apensados: PL 260/2007, PL 1986/2007, PL 
2463/2007, PL 2173/2007, PL 4493/2008, PL 2451/2007 
e PL 7719/2010) 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 
PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei nº 
7.499/2006, do PL 260/2007, do PL 1986/2007, do 
PL 2173/2007, do PL 2451/2007 e do PL 2463/2007, 
apensados, com substitutivo, e pela rejeição do PL 
4493/2008, apensado. 
Vista ao Deputado Lobbe Neto, em 15/10/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 2.033/07 – Do Sr. Clóvis Fecury – 
que “altera o art.13 da Lei nº 10.753, de 31 de outubro 
de 2003, que “Institui a Política Nacional do Livro””. 
RELATOR: Deputado PINTO ITAMARATY. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.431-A/07 – Da Sra. Maria do 
Rosário – que “dispõe sobre a inclusão, nos currícu-
los escolares, de conteúdos e práticas que contribuam 
para o combate da violência doméstica contra a mulher, 
ampliando a efetividade da Lei Maria da Penha, Lei nº 
11.340, de 7 de agosto de 2006, notadamente no to-
cante à implementação dos incisos V, VIII e IX de seu 
art. 8º”. (Apensados: PL 2629/2007 e PL 3361/2008) 
RELATORA: Deputada DALVA FIGUEIREDO. 
PARECER: Parecer da Relatora Substituta, Dep. Dalva 
Figueiredo, pela aprovação deste, do PL 2.629/2007 e 
do PL 3.361/2008, apensados, na forma do substitutivo 
adotado pela Comissão de Trabalho, Administração e 
Serviço Público, com subemendas 
Vista ao Deputado Gastão Vieira, em 12/05/2010. 
O Deputado Gastão Vieira apresentou voto em sepa-
rado em 25/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 2.479/07 – Do Sr. Ivan Valen-
te – que “dispõe sobre a divulgação obrigatória, pela 
União, do montante de tributos que deixou de ser re-
colhido aos cofres públicos a título de benefícios fis-
cais concedidos às instituições privadas, prestadoras 
de serviços educacionais, na realização de atividades 
de ensino”. 
RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados João Matos e Jorginho 
Maluly, em 28/04/2010. 
O Deputado João Matos apresentou voto em separa-
do em 12/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 2.966/08 – Do Sr. José Chaves 
– que “estabelece prioridades de liberação de recur-
sos orçamentários federais para as cidades conside-
radas Patrimônio Cultural da Humanidade e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.621-A/08 – Do Sr. Carlos Sou-
za – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Univer-
sidade da Biodiversidade da Amazônia”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS CHAMARIZ.
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao 
Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.725/08 – Do Sr. Valdir Colat-
to – que “institui bolsa de estudo para estudantes de 
educação superior de cursos que integram os campos 
agropecuário, florestal e médico veterinário”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS. 
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao 
Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.228-A/08 – Do Sr. Alexan-
dre Silveira – que “denomina Dr. Ronaldo de Souza, 
o viaduto localizado na BR-381, KM 298 ao KM 299, 
conhecido como viaduto da prainha, entre as cidades 
de Nova Era e Antônio Dias, Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.475/08 – Do Sr. Cândido Vac-
carezza – que “concede horário especial ao trabalha-
dor estudante”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 4.542-A/08 – Do Sr. Vitor Penido 
– que “autoriza a criação de Centro Federal de Edu-
cação Tecnológica – CEFET, no município de Corinto, 
no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado LOBBE NETO. 
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao 
Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.592-A/09 – Do Sr. Dr. Pinot-
ti – que “dispõe sobre a criação do Dia Nacional de 
Combate às Perdas Gestacionais” 
RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.783/09 – Da Sra. Gorete Pe-
reira – que “autoriza o Poder Executivo a criar campus 
avançado da Universidade Federal do Ceará (UFC) no 
município de Canindé – CE”. 
RELATORA: Deputada LUCIANA COSTA. 
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao 
Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI Nº 5.127/09 – Do Sr. Dr. Talmir – que 
“altera a Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, que 
dispõe sobre o valor total das anuidades escolares, para 
proporcionar desconto em matrículas e mensalidades 
a quem pretenda obter novo título de graduação”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. 
PARECER: pela aprovação. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.572/09 – Do Sr. Homero Perei-
ra – que “acrescenta inciso ao art. 9º da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da 
educação nacional, para inserir, entre as incumbências 
da União, a de estabelecer, em colaboração com os 
entes federados, padrões mínimos de infra-estrutura 
para os prédios escolares”. 
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.690/09 – Do Sr. Manoel Ju-
nior – que “acrescenta § 2º ao art. 6º da Lei nº 11.947, 
de 16 de junho de 2009, dispondo sobre a correção 
anual dos valores per capita do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar”. 
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 
PARECER: pela aprovação deste, com Substitutivo e 
pela rejeição da Emenda nº 1/10 CEC ,apresentada 
ao Substitutivo . 

PROJETO DE LEI Nº 5.855-A/09 – Do Sr. Carlos Sam-
paio – que “cria a Semana Nacional de Prevenção a Aci-
dentes com Motociclistas e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada LÍDICE DA MATA. 
PARECER: pela aprovação deste, na forma do Subs-
titutivo da Comissão de Viação e Transportes. 

PROJETO DE LEI Nº 6.044/09 – Do Sr. Maurício Trin-
dade – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 11.692, de 
10 de junho de 2008, que dispõe sobre o Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.068/09 – Do Sr. José Airton 
Cirilo – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que “estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional” para acrescentar-lhe o § 6º do art. 
26 dispondo sobre orientação profissional dos alunos 
de ensino médio”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

Vista ao Deputado Antônio Carlos Biffi, em 
26/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 6.106/09 – Do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “dispõe sobre parcelamento de débitos 
vencidos junto ao Fundo de Financiamento ao Estu-
dante do Ensino Superior – FIES (Lei nº 10.260, de 12 
de julho de 2001), e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado João Matos, em 26/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 6.154-A/09 – Do Sr. Washington 
Luiz – que “dispõe sobre a criação da Semana Nacional 
dos Quilombolas e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada DALVA FIGUEIREDO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

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”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.414/09 – Do Sr. Paulo Pimenta 
– que “institui o dia 23 de outubro como “Dia Nacional 
do Quadro Especial do Exército Brasileiro””. 
RELATOR: Deputado WILSON PICLER. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.511/09 – Da Sra. Dalva Figuei-
redo – que “insere o art. 24-A na Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para obrigar as escolas 
públicas que oferecem ensino fundamental e médio, 
educação de jovens e adultos e educação profissional 
e tecnológica, a instalar creches para filhos de estu-
dantes menores de idade”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.571/09 – Do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “acrescenta inciso IV ao art. 61, da Lei 
Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), 
para incluir a função de agente da educação entre os 
profissionais de educação básica e dá outras provi-
dências” 
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.634/09 – Do Sr. Marcos Medra-
do – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão, 
na grade curricular do Ensino Fundamental, do Curso 
de Primeiros Socorros”. (Apensado: PL 6635/2009) 
RELATOR: Deputado ALCENI GUERRA. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 6635/2009, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.666/09 – Do Sr. Beto Albuquer-
que – que “denomina “Vitor Mateus Teixeira – Teixeiri-
nha” o complexo de viadutos do entroncamento entre 
a BR-386 e a BR-116, quilômetro 262, em Canoas, no 
Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.970/10 – Do Sr. Chico Alencar 
– que “institui o Dia Nacional do Teatro do Oprimido, 
a ser comemorado, anualmente, no dia 16 de março, 
em todo o território nacional”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.091/10 – Do Sr. Vicentinho 
– que “institui o dia 15 de maio como dia nacional de 
conscientização quanto à mucopolissacaridose”. 
RELATOR: Deputado ALCENI GUERRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.297/10 – Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “institui o Dia Nacional do Técnico de Enferma-
gem e do Auxiliar de Enfermagem”. 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MA-
TOS. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.392/10 – Do Sr. Arnaldo Fa-
ria de Sá – que “institui o Dia Nacional da Advocacia 
Pública”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-10 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.878/09 – Do Sr. Ilderlei Cor-
deiro – que “estabelece a obrigatoriedade de dispo-
sição de equipamentos e materiais de primeiros so-
corros nos estabelecimentos de ensino e dá outras 
providencias”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR SETIMO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-08-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.394/10 – Do Sr. Rogério Ma-
rinho – que “acresce o art. 20-C à Lei nº 10.260, de 
12 de junho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de 
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.447/10 – Do Sr. Luiz Alberto – 
que “estabelece diretrizes e objetivos para as políticas 
públicas de desenvolvimento sustentável dos povos e 
comunidades tradicionais”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.517/10 – Da Sra. Janete Rocha 
Pietá – que “dispõe sobre a concessão de bolsas de 
estudo integrais para estudantes de cursos de idiomas 

e de informática, cuja renda familiar mensal per capita 
não exceda o valor de até 1 (um) salário-mínimo”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.532/10 – Do Sr. Otavio Leite 
– que “institui o Dia 23 de Abril como o Dia Nacional 
dos Escoteiros” 
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.534/10 – Do Sr. Angelo Vanho-
ni – que “cria o Dia Nacional da Diplomacia Cultural e 
dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.549/10 – Do Sr. Roberto San-
tiago – que “institui o Dia Nacional dos Auxiliares da 
Administração Escolar”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL 
TEIXEIRA.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-8-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.559/08 – Do Sr. Arnon Bezerra 
– que “dispõe sobre o recebimento de determinadas 
contas a pagar pelos bancos”. 
RELATOR: Deputado CLEBER VERDE. 

PROJETO DE LEI Nº 5.505/09 – Do Sr. Nelson Goet-
ten – que “disciplina a locação de imóveis sob medida 
pela Administração Pública”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.236/09 – Do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “dispõe sobre o Imposto sobre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou 
Valores Mobiliários – IOF”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 5.440/09 – Do Sr. Mauro Nazif 
– que “dispõe sobre o piso salarial dos profissionais 
de Psicologia”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 
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PROJETO DE LEI Nº 6.301/05 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera os arts. 26, 39, 51, 82, 102 e 106 
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que “Dis-
põe sobre a proteção do consumidor e dá outras pro-
vidências””. (Apensados: PL 7318/2006, PL 1580/2007 
e PL 5597/2009) 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. 

PROJETO DE LEI Nº 113/07 – Do Sr. Alberto Fraga 
– que “altera o anexo da Lei nº 10.826, de 22 de de-
zembro de 2003, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.410/07 – Do Sr. Vieira da 
Cunha – que “dispõe sobre a criação de Área de Livre 
Comércio e Desenvolvimento Regional em municípios 
da Faixa de Fronteira do Estado do Rio Grande do Sul, 
pertencentes às Microrregiões Campanha Ocidental, 
Campanha Central, Campanha Meridional, Jaguarão 
e Litoral Lagunar”. 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.818/08 – Do Sr. Renato Molling 
– que “concede às empresas de saneamento básico 
isenção do Imposto de Renda e da Contribuição So-
cial sobre o Lucro Líquido, nas condições que men-
ciona”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.720/09 – Da Sra. Jô Moraes 
– que “dispõe sobre a complementação da aposenta-
doria do pessoal do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE”. 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.900/10 – Do Sr. Albano Fran-
co – que “desonera dos tributos federais todos os 
medicamentos diretamente utilizados no tratamento 
de diabetes e da hipertensão arterial e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.225/10 – Do Sr. Albano Franco 
– que “dispõe sobre a criação de Zona de Processa-
mento de Exportação – ZPE, no município de Itabaia-
na, no Estado de Sergipe” 
RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA LOURES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.544/10 – Do Sr. Júlio Delga-
do – que “altera os incisos I, II e III do art. 12 da Lei 
nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, para eliminar o 
caráter confiscatório de penalidades aplicáveis aos 
contribuintes pela inobservância do cumprimento de 
obrigações acessórias tributárias”. 
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 2.090/07 – Do Sr. Dr. Talmir – 
que “altera o art. 86 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, para estender o auxílio-acidente às seguradas 
que tiverem filhos prematuros, em virtude de acidente de 
trabalho, desde que demandem cuidados especiais”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.785/09 – Do Poder Executi-
vo – que “dispõe sobre o ensino na Aeronáutica e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado CLEBER VERDE. 

PROJETO DE LEI Nº 6.205/09 – Da Sra. Andreia Zito 
– que “dispõe sobre a instalação de câmeras de se-
gurança nas rodovias federais”. 
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.445/10 – Do Senado Federal 
– Flávio Arns – (PLS 338/2007) – que “altera a Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre 
a assistência terapêutica e a incorporação de tecno-
logia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saú-
de (SUS)”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 1.552/03 – Do Sr. Lobbe Neto 
– que “altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, 
que “ dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e dá outras providências”, para permitir a mo-
vimentação do saldo da conta vinculada para aquisição 
de imóvel rural”. (Apensado: PL 2779/2003) 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E CONTROLE 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 13 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Audiência Pública: 

Tema:

Debate com convidados membros de Tribunais Fede-
rais, Tribunais de Justiça, OAB, Associações de ma-
gistrados e de advogados, Assembléias Legislativas 
e do Poder Executivo, acerca da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 544/2002, que versa sobre a cria-
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ção dos Tribunais Regionais Federais da 6ª, 7ª, 8ª e 
9ª Regiões.

Requerimento nº 360/2010, do Deputado Carlos Willian, 
aprovado na Reunião Ordinária de 23/06/2010. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 02 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos e Relatórios em Geral: 

REQUERIMENTO Nº 343/10 – Do Sr. Roberto Balestra 
– que “requer que seja realizada reunião de Audiência 
Pública para discussão do Relatório apresentado pelo 
GT do Amianto”. 

REQUERIMENTO Nº 344/10 – Dos Srs. Jorge Khoury 
e Colbert Martins – que “requer a realização de mesa 
redonda para debater a situação do descarte ilegal de 
material tóxico em Camaçari/BA”. 
RELATÓRIO FINAL Nº 1/10 – Do Grupo de Trabalho 
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável destinado à análise das implicações do 
uso do amianto no Brasil” 
RELATOR DO GT: Deputado EDSON DUARTE
PARECER DO GT: favorável, com ressalvas, conforme 
voto em separado.

Vista conjunta aos Deputados Fernando Gabeira, Fer-
nando Marroni e Ricardo Tripoli, em 16/06/2010.

O Deputado Luiz Carreira apresentou voto em sepa-
rado em 11/06/2010. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 5.892/09 – Do Poder Executivo 
– que “altera os limites originais da Reserva Extrativis-
ta Marinha da Baía do Iguape, situada nos Municípios 
de Maragogipe e Cachoeira, Estado da Bahia, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.063/07 – Do Sr. Manoel Junior 
– que “revoga o art. 49 da Lei n° 9.605, de 12 de feve-
reiro de 1998, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDSON DUARTE. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.420/09 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera o art. 46 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998, suprimindo a referência a transporte”. 
RELATORA: Deputada MARINA MAGGESSI. 
PARECER: pela rejeição. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.573/04 – Do Sr. Sarney Fi-
lho – que “dispõe sobre a co-gestão de unidades de 
conservação”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

Vista ao Deputado Leonardo Monteiro, em 
09/12/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 792/07 – Do Sr. Anselmo de 
Jesus – que “dispõe sobre a definição de serviços 
ambientais e dá outras providências”. (Apensados: PL 
1190/2007 (Apensados: PL 1999/2007 e PL 2364/2007), 
PL 1667/2007, PL 1920/2007, PL 5487/2009 (Apen-
sado: PL 6005/2009), PL 5528/2009, PL 6204/2009 e 
PL 7061/2010) 
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY. 
PARECER: pela aprovação deste, e dos PL’s 1190/2007, 
667/2007, 1920/2007, 5487/2009, 5528/2009, 
6204/2009, 7061/2010, 1999/2007, 2364/2007, 
6005/2009, apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.683/09 – Do Senado Federal 
– Serys Slhessarenko – (PLS 356/2003) – que “altera 
a redação do art. 2º da Lei nº 7.797, de 10 de julho de 
1989, para destinar recursos da Loteria Esportiva Fe-
deral ao Fundo Nacional de Meio Ambiente”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.173/10 – Do Senado Federal 
– Garibaldi Alves Filho – (PLS 448/2009) – que “altera 
a Lei n° 11.442, de 5 de janeiro de 2007, que “dispõe 
sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de 
terceiros e mediante remuneração e revoga a Lei n° 
6.813, de 10 de julho de 1980”, para determinar, no 
caso do transporte de produtos perigosos, a obser-
vância de legislação federal específica”. 
RELATOR: Deputado HOMERO PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Sarney Filho, em 26/05/2010. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.900/08 – Do Sr. Manato – que 
“estabelece a obrigatoriedade do plantio de árvores 
para os casais que quiserem casar ou divorciar, para 
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os compradores de veículos zero-quilômetro e para as 
construtoras de imóveis residenciais e/ou comerciais”.
RELATOR: Deputado CEZAR SILVESTRI. 
PARECER: pela rejeição deste. 

PROJETO DE LEI Nº 3.879/08 – Do Sr. Ernandes 
Amorim – que “altera a Lei nº 11.284, de 2 de março de 
2006, que “Dispõe sobre a gestão de florestas públicas 
para a produção sustentável; institui, na estrutura do 
Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasi-
leiro – SFB; cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Florestal FNDF; – altera as Leis nº 10.683, de 28 de 
maio de 2003, 5.868, de 12 de dezembro””. 
RELATOR: Deputado MARCOS MONTES. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.811/09 – Do Sr. Carlos Bezerra – 
que “revoga dispositivo da Lei nº 7.679, de 23 de novembro 
de 1988, para vedar totalmente a pesca em períodos de 
desova, de reprodução das espécies ou de defeso”.
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.284/09 – Do Sr. Felipe Bor-
nier – que “veda a importação de peles de cães, ga-
tos e animais selvagens exóticos e de artigos delas 
derivados”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.722/09 – Do Sr. Antonio Fei-
jão – que “dá nova redação ao art.7º da Lei nº 9.985 
de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 
1º ,incisos I, II, III e VI da Constituição Federal, institui 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada MARINA MAGGESSI. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo. 

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 carbo-
no e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.014/10 – Do Sr. Fernando Ga-
beira – que “dispõe sobre o trânsito por propriedades 
privadas para o acesso a sítios naturais públicos”. 
RELATOR: Deputado CASSIO TANIGUCHI. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.630/10 – Do Sr. José Fernan-
do Aparecido de Oliveira – que “altera a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, para estabelecer como 
diretriz na pavimentação de vias públicas o emprego 
de massa asfáltica produzida com borracha de pneus 
inservíveis”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO MARRONI. 

PROJETO DE LEI Nº 7.631/10 – Do Sr. José Fernan-
do Aparecido de Oliveira – que “altera o Anexo VIII da 
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.862/07 – Do Sr. Jurandy Lou-
reiro – que “dispõe sobre a etiquetagem de produ-
tos nacionais ou estrangeiros, alertando o consumi-
dor sobre os graus de impacto ambiental”. (Apensa-
dos: PL 5199/2009 e PL 5305/2009 (Apensado: PL 
7114/2010)) 
RELATOR: Deputado MÁRIO DE OLIVEIRA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-08-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.566/10 – Do Sr. Hugo Leal – 
que “cria a profissão de Agente Comunitário de Reflo-
restamento e Meio Ambiente”. 
RELATOR: Deputado NILSON PINTO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.586/09 – Do Sr. Lupércio Ra-
mos – que “institui a Redução Certificada de Emissões 
do Desmatamento e da Degradação (RCEDD) e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada REBECCA GARCIA. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA

LOCAL: Anexo II, Plenário 14 
HORÁRIO: 10h 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGENTE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.588/10 
– Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
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Nacional – (MSC 1034/2009) – que “aprova o texto 
da Decisão XXXVIII/D/453, da XXXVIII Reunião de 
Ministros da Organização Latino-Americana de Ener-
gia, realizada em Medellín, Colômbia, em 30 de no-
vembro de 2007” 
RELATOR: Deputado PAULO ABI-ACKEL. 
PARECER: pela aprovação. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 5.631/09 – Do Sr. Valdir Colatto 
– que “define a Política de Regularização, Incentivo de 
Produção e Comercialização de Energia Limpa pelas 
Cooperativas Brasileiras”. 
RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Marcos Lima, em 07/07/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 7.223/10 – Do Sr. Marcelo Teixei-
ra – que “reduz a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social – COFINS incidentes so-
bre as receitas de vendas de energia elétrica para os 
hotéis, pousadas, resorts e similares, localizados na 
Região Nordeste, até 31 de julho de 2014”. 
RELATOR: Deputado NELSON MEURER. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 7.235/10 – Do Sr. Vicentinho 
Alves – que “dispõe sobre a criação do Índice de Re-
dução Tarifária por Compensação Ambiental (IRTCA) 
a ser aplicado no cálculo do custo das tarifas de ener-
gia elétrica consumida nos domicílios dos estados 
geradores”. 
RELATOR: Deputado NELSON MEURER. 
PARECER: pela rejeição. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 
E DE DEFESA NACIONAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 3 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 401/10 – Dos Srs. Antonio Carlos 
Pannunzio e Marcelo Itagiba – para que sejam convo-
cados os Excelentíssimos Senhores CELSO AMORIM, 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, e LUIZ 
PAULO TELLES FERREIRA BARRETO, Ministro de 
Estado da Justiça, a fim de prestarem esclarecimentos 
sobre a entrada de Esmail Ghaani no País, quando da 
visita do Presidente Ahmadinejad ao Brasil.

REQUERIMENTO Nº 403/10 – Do Sr. Emanuel Fer-
nandes – para que sejam solicitadas informações ao 
Excelentíssimo Senhor CELSO AMORIM, Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, sobre a carta envia-
da aos Estados-membros da Organização das Nações 
Unidas propondo evitar a censura pública a regimes 
autoritários.

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

PRIORIDADE 

MENSAGEM Nº 277/09 – Do Poder Executivo – que 
“submete à consideração do Congresso Nacional, 
acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores 
Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, o texto do Acordo 
Internacional do Café de 2007, assinado no Brasil, em 
19 de maio de 2008”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ FERNANDO APARECIDO 
DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

MENSAGEM Nº 872/09 – Do Poder Executivo – que 
“submete à apreciação do Congresso Nacional o Texto 
do Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Conselho Federal Suíço sobre o Exercício 
de Atividades Remuneradas por parte de Familiares 
dos Membros de Missões Diplomáticas, Repartições 
Consulares e Missões Permanentes”. 
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO. 
PARECER: pela aprovação. 

MENSAGEM Nº 110/10 – Do Poder Executivo – que 
“submete à apreciação do Congresso Nacional o tex-
to do Acordo sobre Privilégios e Imunidades do Tribu-
nal Penal Internacional, celebrado durante a Primeira 
Assembléia de Estados Partes no Estatuto de Roma, 
realizada em Nova York entre os dias 3 e 10 de se-
tembro de 2002”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

MENSAGEM Nº 153/10 – Do Poder Executivo – que 
“submete à consideração do Congresso Nacional o 
texto do Acordo entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República da Namíbia 
sobre Cooperação no Domínio da Defesa, celebrado 
em Windhoek, em 1o de junho de 2009”. 
RELATOR: Deputado PAULO BAUER. 
PARECER: pela aprovação. 

MENSAGEM Nº 162/10 – Do Poder Executivo – que 
“submete à consideração do Congresso Nacional o 
texto o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
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verno do Reino da Bélgica, assinado em Bruxelas, no 
dia 4 de outubro de 2009”. 
RELATOR: Deputado URZENI ROCHA. 
PARECER: pela aprovação. 

MENSAGEM Nº 164/10 – Do Poder Executivo – que 
“submete à consideração do Congresso Nacional o 
texto do Acordo de Cooperação Cultural entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o Gabinete 
de Ministros da Ucrânia, assinado em Kiev, em 2 de 
dezembro de 2009”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ZARATTINI. 
PARECER: pela aprovação. 

MENSAGEM Nº 210/10 – Do Poder Executivo – (AV 
257/2010) – que “submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto do Memorando de Entendimento 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República das Filipinas sobre Coopera-
ção no Campo da Agricultura, assinado em Brasília, 
em 24 de junho de 2009”. 
RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA CARDOSO. 
PARECER: pela aprovação. 

MENSAGEM Nº 291/10 – Do Poder Executivo – que 
“submete à deliberação do Congresso Nacional o Tex-
to do Tratado de Transferência de Pessoas Condena-
das e Execução de Penas Impostas por Julgamentos 
entre a República Federativa do Brasil e o Reino dos 
Países Baixos, assinado na Haia, no dia 23 de janei-
ro de 2009”. 
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 559/10 – Do 
Sr. Manoel Junior – que “dispõe sobre a criação de 
contribuição social sobre as remessas de dinheiro de 
pessoas físicas residentes no exterior para pessoas 
físicas ou jurídicas residentes, ou com sede e/ou filial 
no Brasil, a fim de prover recursos para atendimento de 
brasileiros em situações emergenciais no exterior”. 
RELATOR: Deputado WALTER IHOSHI. 
PARECER: pela rejeição. 

ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.586/09 
– Do Sr. Raul Jungmann – que “susta o Acordo, por 
Troca de Notas, sobre Regularização Migratória, en-
tre a República Federativa do Brasil e a República da 
Bolívia, assinado em 15 de agosto de 2005”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO. 
PARECER: pela aprovação, com Substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 5.967/09 – Do Sr. Capitão As-
sumção – que “altera disposições acerca do procedi-
mento de deserção e revoga o art. 17 do Decreto-Lei 

nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 – Código Processo 
Penal Militar”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 4.791/09 – Dos Srs. Aldo Re-
belo e Ibsen Pinheiro – que “submete ao Congresso 
Nacional a demarcação de terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios”. 
RELATOR: Deputado URZENI ROCHA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.026/09 – Do Sr. Marcelo Ita-
giba – que “altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003, para estender o porte de armas para Oficiais 
das Forças Armadas e aos integrantes das Polícias 
Civis e Militares aposentados”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR RUY PAULETTI. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 6.316/09 – Do Sr. Marco Maia – 
que “dispõe sobre a instalação de Free Shopping nas 
faixas de fronteira”. 
RELATOR: Deputado DAMIÃO FELICIANO. 
PARECER: pela aprovação, com Substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.846/10 – Do Sr. Leo Alcântara 
– que “institui o Dia Nacional de Mobilização e a Se-
mana Nacional de Mobilização”. 
RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA CARDOSO. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 
 (DIA 19/08/2010) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.675/10 – Do Poder Executivo 
– (MSC 443/2010) – que “dispõe sobre a administra-
ção de recursos da República Federativa do Brasil em 
contas do Fundo Monetário Internacional”. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 6 
HORÁRIO: 14h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 203/10 – Do Sr. Laerte Bessa 
– que “requer a realização de um fórum de debates 
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para discutir as técnicas utilizadas pelas polícias na 
elucidação de crimes”. 

REQUERIMENTO Nº 204/10 – Do Sr. Laerte Bessa 
– que “requer a realização de um fórum de debates 
para discutir diretrizes e ações de segurança pública 
para os eventos desportivos da Copa de 2014 e Olim-
píadas de 2016”. 

REQUERIMENTO Nº 205/10 – Do Sr. Marcelo Itagiba 
– que “requer a inclusão do nome do Exmo. Sr. Mar-
celo Weitzel Rabello de Souza, Membro do Ministério 
Público Militar, no rol das autoridades a serem ouvi-
das na Audiência Pública a ser realizada ‘para debater 
sobre as alterações do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de 
outubro de 1969 – Código Penal Militar, propostas na 
forma do PL nº 6.628, de 2009, com a participação 
do Exmo. Sr. Presidente do Superior Tribunal Militar, 
Ministro Carlos Alberto Soares.’” 

REQUERIMENTO Nº 206/10 – Do Sr. Raul Jungmann 
– que “solicita seja convocada a Sra. Antonia Aparecida 
Rodrigues dos Santos Neves para que preste esclare-
cimentos a esta Comissão, em audiência pública a ser 
designada, acerca da divulgação indevida de dados fis-
cais sigilosos do Sr. Eduardo Jorge Caldas Pereira” 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGENTE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.644/10 
– Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional e Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional – (MSC 72/2010) – que “aprova o texto 
do Acordo entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Índia sobre As-
sistência Mútua em Matéria Aduaneira, celebrado em 
Nova Delhi, em 4 de maio de 2007”. 
RELATOR: Deputado WILLIAM WOO. 
PARECER: pela aprovação. 

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PRO-
JETO DE LEI Nº 84/99 – Do Sr. Luiz Piauhylino – que 
“dispõe sobre os crimes cometidos na área de informá-
tica, suas penalidades e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PINTO ITAMARATY. 
PARECER: pela aprovação do substitutivo do Sena-
do Federal. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 5.673/09 – Do Sr. Glauber Braga 
– que “dá nova redação ao art. 104 da Lei nº 8.069, 13 
de julho de 1990, e inclui na referida lei os arts. 105-A 
e 122, considerando que o regime de semiliberdade e 
a medida de internação não serão aplicados ao ado-
lescente que praticou o ato infracional em razão de 

dependência ou sob o efeito de droga; os benefícios 
da anistia, graça e indulto alcançam o menor infrator e 
a medida de internação só poderá ser aplicada após o 
trânsito em julgado da sentença condenatória”. 
RELATOR: Deputado MAJOR FÁBIO. 
PARECER: pela rejeição. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.624/08 – Do Sr. Tadeu Fili-
ppelli – que “altera o art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse 
e comercialização de armas de fogo e munição, so-
bre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define 
crimes e dá outras providências, para conceder porte 
de arma aos integrantes dos quadros de pessoal de 
fiscalização dos departamentos de trânsito”. (Apensa-
do: PL 4.408/08) 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 
PARECER: pela aprovação deste e do PL 4.408/08, 
apensado, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Paes de Lira, em 23/6/10. 

O Deputado Raul Jungmann apresentou voto em se-
parado em 6/7/10. 

PROJETO DE LEI Nº 5.799/09 – Do Sr. Capitão Assu-
mção – que “estipula carga horária semanal máxima 
para os operadores de segurança que especifica, tais 
como os que compõem os organismos militares esta-
duais, polícia judiciária e guardas municipais”. (Apen-
sado: PL 6.399/09) 
RELATOR: Deputado FRANCISCO TENORIO. 
PARECER: pela aprovação deste, com duas emendas, 
e pela rejeição do PL 6.399/09, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 6.307/09 – Do Sr. Mauro Nazif – 
que “inclui o art. 24-A no Decreto-Lei nº 667, de 2 de 
julho de 1969, para assegurar aos policiais militares e 
bombeiros militares o adicional de periculosidade, nas 
condições que estabelece”. 
RELATOR: Deputado CAPITÃO ASSUMÇÃO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Paes de Lira, em 7/7/10. 

PROJETO DE LEI Nº 6.783/10 – Do Sr. Pastor Pedro 
Ribeiro – que “institui o Programa Nacional Disque 
Discriminação Religiosa”. 
RELATOR: Deputado MAJOR FÁBIO. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista ao Deputado Fernando Marroni, em 23/6/10. 

O Deputado Fernando Marroni apresentou voto em 
separado em 30/6/10. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.073/10 – Do Sr. William Woo 
– que “altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 
2003 – Estatuto do Desarmamento”. 
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 07 
HORÁRIO: 09h30min 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 364/10 Do Sr. Dr. Rosinha – (PL 
6654/2009) – que “requer a realização de Audiência 
Pública para discutir o PL 6.654/09”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

URGENTE 

PROJETO DE LEI Nº 121-E/99 – Do Sr. Cunha Bueno 
– que “proíbe a reprodução e a importação de cães 
das raças “Rotweiller” e “Pit Bull”, puros ou mestiços, 
e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 
PARECER: pela aprovação da Emenda do Senado ao 
PL nº 121-D/1999. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 3.114/08 – Do Senado Federal 
– Papaléo Paes – (PLS 123/2004) – que “dispõe so-
bre a utilização de inseticidas em atividades de saúde 
pública”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.613/09 – Da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 81/2007) – que “altera 
a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código 
Civil Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.715/09 – Do Senado Fede-
ral – Gerson Camata – (PLS 116/2000) – que “altera 
o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal), para excluir de ilicitude a ortotanásia”. 
(Apensado: PL 3002/2008 (Apensados: PL 5008/2009 
e PL 6544/2009)) 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 5008/2009, 
do PL 6544/2009, e do PL 3002/2008, apensados, 
com substitutivo. 

Vista ao Deputado Dr. Rosinha, em 16/06/2010. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 452/09 – Do 
Sr. João Herrmann – que “dá nova redação ao caput 
do art. 1º da Lei Complementar nº 111, de 6 de julho 
de 2001”. 
RELATOR: Deputado ALCENI GUERRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 457/09 – Da 
Sra. Jô Moraes – que “acrescenta § 2º ao art. 17 da 
Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, que 
dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar 
e dá outras providências, para dispor sobre a inaplica-
bilidade de limite mínimo de idade aos beneficiários 
que foram contratados pelas mantenedoras até 1º de 
janeiro de 1978”. 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 512/09 – 
Do Sr. Cleber Verde – que “estabelece valor teto para 
concessão de remissão ou anistia das contribuições 
sociais, como dispõe o § 11 do art. 195 da Constitui-
ção Federal”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 479/08 
– Do Sr. Ronaldo Caiado – que “susta o PARECER/
CONJUR/MPS/nº 10/2008, aprovado por despacho 
do Ministro de Estado da Previdência Social, de 17 de 
janeiro de 2008 (D.O.U. de 18.01.2008)”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.304/09 
– Da Sra. Fátima Bezerra – que “susta a aplicação do 
Memorando-Circular Conjunto nº 01/INSS/PFE/DRH, 
de 30 de junho de 2009, do Instituto Nacional do Segu-
ro Social – Ministério da Previdência Social e concede 
anistia da multa judicial aplicada à Federação Nacional 
de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, 
Previdência e Assistência Social, em função do movi-
mento grevista ocorrido em junho/julho de 2009”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.349/09 
– Do Sr. Arnaldo Jardim – que “susta a Resolução 
Normativa RN Nº 175, de 22 de setembro de 2008, da 
Agencia Nacional de Saúde Suplementar, que Acres-
centa o item 2 ao Anexo I e o item 3 ao Anexo IV da 
Resolução Normativa – RN nº 85, de 7 de dezembro 
de 2004, acrescenta o inciso V ao art.25 da mesma 
Resolução e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 
PARECER: pela aprovação. 



38224 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2010

Vista ao Deputado Darcísio Perondi, em 09/06/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 1.913/07 – Do Sr. Rodovalho – 
que “acresce o art. 733-A à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973, que institui o Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.783/08 – Do Sr. Max Rosen-
mann – que “esta lei acrescenta inciso ao art. 23 do 
Código Penal para excluir a ilicitude quando o agente 
pratica o fato em atendimento médico de emergên-
cia”. 
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.315/08 – Do Sr. Vinicius Car-
valho – que “altera o art. 67 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990”. (Apensado: PL 4440/2008 (Apen-
sado: PL 6693/2009)) 
RELATORA: Deputada ALINE CORRÊA. 
PARECER: pela aprovação parcial deste, e do PL 
6693/2009, apensado, com substitutivo, e pela apro-
vação do PL 4440/2008, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 6.744/10 – Do Sr. Silas Brasilei-
ro – que “acresce parágrafos aos arts. 35 e 99 da Lei 
nº 10.741, de 1º de outubro de 2003”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.770/10 – Do Sr. Francisco 
Rossi – que “ Altera a redação da Lei de nº 8.069, de 
13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Ado-
lescente”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista ao Deputado Paes de Lira, em 05/05/2010. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 3.171/00 – Do Senado Federal 
– Arlindo Porto – (PLS 557/2000) – que “altera a Lei 
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica 
da Saúde), dispondo sobre o ressarcimento, pelo Sis-
tema Único de Saúde, dos gastos com medicamentos 
de uso contínuo não disponíveis na rede local do Sis-
tema”. (Apensados: PL 3211/2000, PL 3899/2000, PL 
2099/1999 (Apensado: PL 7446/2002), PL 3167/2008 
(Apensado: PL 3749/2008) e PL 6756/2010) 
RELATOR: Deputado DR. NECHAR. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 2099/1999 
e pela aprovação parcial do PL 3167/2008, apensados, 
com substitutivo, pela rejeição do PL 6756/2010, do 

PL 7446/2002, do PL 3211/2000, do PL 3899/2000, e 
do PL 3749/2008, apensados. 

Vista conjunta aos Deputados Cida Diogo e Maurício 
Trindade, em 25/04/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 2.941/08 – Do Senado Federal 
– Patrícia Saboya Gomes – que “dispõe sobre a difu-
são por órgãos públicos dos direitos fundamentais e 
dos direitos humanos, especialmente os que tratam 
de mulheres, crianças e adolescentes”. 
RELATORA: Deputada BEL MESQUITA. 
PARECER: pela aprovação. 

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. 
PARECER: pela aprovação deste, na forma do Subs-
titutivo 1 da CTASP. 

PROJETO DE LEI Nº 4.101/08 – Do Senado Fede-
ral – Geraldo Mesquita Júnior – (PLS 17/2005) – que 
“altera o art. 13 da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 
2004, para condicionar o repasse de recursos da União 
a Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito do 
programa Bolsa Família, à divulgação, por esses entes, 
de informações dos beneficiários na rede mundial de 
computadores (Internet)”. 
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW. 
PARECER: pela aprovação. 

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 so-
bre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá ou-
tras 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 MA-
TOS. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 6362/2009, 
apensado, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Chico D’Angelo, em 26/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 5.396/09 – Do Poder Executivo 
– que “altera o inciso V do art. 108 da Lei nº 6.880, de 
9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre o Estatuto 
dos Militares, para incluir a esclerose múltipla no rol 
das doenças incapacitantes”. 
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 
PARECER: pela aprovação deste. 

PROJETO DE LEI Nº 6.612/09 – Do Senado Fede-
ral- Maria do Carmo Alves – (PLS 157/2009) – que 
“acrescenta art. 3°- A à Lei n° 6.259, de 30 de outu-
bro de 1975, que dispõe sobre o Programa Nacional 
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de Imunizações, para tornar obrigatória a adoção de 
calendários diferenciados de vacinação para os por-
tadores de doenças ou condições que causem baixa 
resistência imunológica ou exijam a adoção de esque-
ma especial de imunização”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.707/09 – Do Senado Federal 
– Garibaldi Alves Filho – (PLS 447/2009) – que “con-
cede anistia das contribuições devidas e não reco-
lhidas à Seguridade Social, a cargo do empregador 
doméstico”. 
RELATORA: Deputada SUELI VIDIGAL. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Chico D’Angelo, em 16/06/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 6.818/10 – Do Senado Federal 
– Flávio Arns – (PLS 334/2005) – que “altera a Lei nº 
8.742, de 7 de dezembro de 1993, para determinar que 
o valor do beneficio da prestação continuada recebido 
por um membro da família não será computado para 
efeito do cálculo da renda familiar na concessão do 
benefício a outro integrante da família”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.823/10 – Do Senado Federal – 
Marisa Serrano – (PLS 667/2007) – que “altera a Lei nº 
6.259, de 30 de outubro de 1975, para tornar obrigatória 
a manutenção de estoque das vacinas antitetânica e 
antirrábica e dos respectivos soros e imunoglobulinas 
nos estabelecimentos hospitalares”. 
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.223/92 – ONAIREVES MOU-
RA – que “dispõe sobre a autorização para as entida-
des desportivas promoverem concursos e sorteios de 
brindes”. (Apensados: PL 3231/2000, PL 4542/1994, 
PL 5315/2001 e PL 1720/1996) 
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER. 
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do 
PL 4542/1994, do PL 1720/1996, do PL 3231/2000, e 
do PL 5315/2001, apensados, com substitutivo. 

Vista ao Deputado Geraldo Resende, em 17-6-2009.
O Deputado Geraldo Resende apresentou voto em 
separado em 1-9-2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.607/03 – Do Sr. Ricardo Fiu-
za – que “altera a redação dos §§ 1º e 2º do art. 126 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 4880/2005) 
RELATORA: Deputada ALINE CORRÊA. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 4880/2005, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.342/04 – Do Sr. Alberto Fra-
ga – que “altera a Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 
1957, para determinar o exame de habilitação para o 
exercício da Medicina”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO ABÍLIO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista à Deputada Jô Moraes, em 12/07/2007. 
A Deputada Jô Moraes apresentou voto em separado 
em 06/04/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 5.312/05 – Dos Srs. Luiz Carlos 
Hauly e Rafael Guerra – que “dispõe sobre a criação do 
Fundo Nacional de Financiamento da Saúde – FUN-
PROSUS e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 6.297/05 – Do Sr. Maurício Rands 
– que “acresce um parágrafo ao art. 16 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, e acresce uma alínea ao inciso 
I do art. 217 da Lei nº 8.112, de 11 de novembro de 
1990, para incluir na situação jurídica de dependente, 
para fins previdenciários, o companheiro homosse-
xual do segurado e a companheira homossexual da 
segurada do INSS e o companheiro homossexual do 
servidor e a companheira homossexual da servidora 
pública civil da União”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado José Linhares, em 18/11/2009. 
Os Deputados Miguel Martini e José Linhares apre-
sentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 6.492-D/06 – Da Sra. Sandra 
Rosado – que “dispõe sobre a dispensação de medi-
camentos contendo antimicrobianos”. 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 
PARECER: pela rejeição do Substitutivo do Senado 
Federal ao PL 6492/2006, apensada. 

PROJETO DE LEI Nº 6.660/06 – Da Sra. Sandra Ro-
sado – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de equi-
pamento e farmácia básica de reanimação, por parte 
das clinicas que realizam cirurgias, e dá outras pro-
vidências”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.531/06 – Do Sr. Henrique 
Afonso – que “dispõe sobre o exercício da atividade 
de Parteira Tradicional”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 
PARECER: pela rejeição deste. 
Vista ao Deputado Germano Bonow, em 01/04/2009. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
19/07 – Do Sr. Jorge Tadeu Mudalen – que “propõe 
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que a Comissão de Seguridade Social e Família realize 
fiscalização, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, 
nos serviços de saúde pública no Estado do Amapá”.
RELATOR: Deputado ARMANDO ABÍLIO. 
RELATÓRIO FINAL: pelo arquivamento, tendo em vista 
que as informações remetidas pelo TCU demonstram 
o atendimento à demanda proposta. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
24/07 – Da Sra. Janete Rocha Pietá – que “propõe que 
a Comissão de Seguridade Social e Família realize fis-
calização, com auxílio do Tribunal de Contas da União, 
dos recursos da área de Saúde transferidos pelo Go-
verno Federal para o município de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela aprovação. 

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 (Apen-
sado: PL 4919/2009), PL 4416/2008, PL 4679/2009 e 
PL 5244/2009) 
RELATOR: Deputado ALCENI GUERRA. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 1006/2007, 
do PL 1196/2007, do PL 1566/2007, do PL 3248/2008, 
do PL 4416/2008, do PL 4679/2009, do PL 5244/2009, 
do PL 4934/2009, e do PL 4919/2009, apensados, 
com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 422/07 – Do Sr. Flaviano Melo – 
que “”Altera o art. 162, Seção III, e o art. 168, Seção V, 
do Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do 
Trabalho, relativo à segurança e medicina do trabalho e 
dá outras providências.”” (Apensado: PL 3707/2008) 
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 3707/2008, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 826/07 – Do Sr. Fernando Coru-
ja – que “proíbe a industrialização e comercialização 
de produtos alimentícios em cuja composição conste 
gordura transaturada”. (Apensados: PL 1319/2007 e 
PL 1770/2007) 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 1319/2007, e 
do PL 1770/2007, apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 957/07 – Do Sr. Jilmar Tatto – 
que “altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e a 
Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, para dispor sobre 
a desoneração da folha de pagamento das empresas 
de transporte urbano de passageiros”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 
PARECER: pela rejeição deste. 

PROJETO DE LEI Nº 1.046/07 – Do Sr. Maurício Trin-
dade – que “dispõe sobre a acessibilidade aos méto-
dos contraceptivos nos presídios em todo o território 
nacional”. 
RELATOR: Deputado CHICO D’ANGELO. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista à Deputada Fátima Pelaes, em 02/12/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.449/07 – Do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “acrescenta e altera dispositivo da Lei nº 
9.637, de 15 de maio de 1998, que dispõe sobre a qua-
lificação de entidades como organizações sociais, a 
criação do Programa Nacional de Publicização, a extin-
ção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção 
de suas atividades por organizações sociais”. 
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 
Vista à Deputada Cida Diogo, em 11/12/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 1.496/07 – Do Sr. Mário Herin-
ger – que “altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 
2004, que “cria o Programa Bolsa Família e dá outras 
providências””. 
RELATOR: Deputado DR. NECHAR. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.885/07 – Do Sr. Fernando Co-
ruja – que “dá nova redação ao § 1º do Art. 35 da Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recupera-
ção da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providências””. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista ao Deputado Dr. Rosinha, em 23/04/2008. 

O Deputado Dr. Rosinha apresentou voto em separa-
do em 07/05/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.922/07 – Do Sr. Cleber Verde 
– que “acrescenta parágrafo ao art. 57 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991”. 
RELATOR: Deputado RIBAMAR ALVES. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.003/07 – Da Sra. Solange Al-
meida – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de so-
bremesas dietéticas nos cardápios de restaurantes e 
estabelecimentos similares”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista ao Deputado Darcísio Perondi, em 12/05/2010. 

O Deputado Darcísio Perondi apresentou voto em se-
parado em 21/05/2010. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.144/07 – Do Sr. Homero Pereira 
– que “cria o Programa de Redistribuição de Alimentos 
Excedentes e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.185/07 – Do Sr. Dr. Talmir – que 
“altera o art. 7° da Lei n° 9.263, de 12 de janeiro de 
1996, de modo a proibir a participação direta ou indi-
reta de empresas ou capitais estrangeiros nas ações 
e pesquisas de planejamento familiar”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO ABÍLIO. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista à Deputada Rita Camata, em 19/11/2008. 

O Deputado Geraldo Resende apresentou voto em 
separado em 27/04/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 2.421/07 – Do Sr. Nelson Pel-
legrino – que “dispõe sobre a responsabilização das 
tomadoras de serviços terceirizados pela expedição de 
Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, em favor 
de trabalhadores sujeitos a aposentadoria especial e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ASSIS DO COUTO. 
PARECER: pela aprovação deste, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 2.461/07 – Do Sr. Barbosa Neto 
– que “dá nova redação ao art. 93 da Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, alterando os critérios para con-
tratação obrigatória pelas empresas de beneficiários 
reabilitados e pessoas com deficiência”. 
RELATOR: Deputado NEILTON MULIM. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.504/07 – Do Sr. Walter Brito 
Neto – que “dispõe sobre a obrigatoriedade do cadas-
tramento de gestante, no momento da constatação da 
gravidez, nas unidades de saúde, ambulatoriais ou 
hospitalares, públicas e particulares”. 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.545/07 – Do Sr. Valdir Colat-
to – que “dispõe sobre a destinação de moedas reco-
lhidas em monumentos e locais públicos e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada ALINE CORRÊA. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Henrique Afonso, em 18/06/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 2.566/07 – Do Sr. Jurandy Lou-
reiro – que “determina notificação compulsória de vio-
lência contra mulher atendida nos serviços de urgência 
e emergência”. (Apensado: PL 6348/2009) 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 
PARECER: pela rejeição deste, da Emenda 1/2008 da 
CSSF, e do PL 6348/2009, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.602/07 – Do Sr. Duarte Nogueira 
– que “altera o art. 133 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, para 
dispor sobre requisitos de candidatura a membro de 
Conselho Tutelar”. (Apensado: PL 4300/2008) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 
PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e pela 
rejeição do PL 4300/2008, apensado. 

Vista ao Deputado Vieira da Cunha, em 09/06/2010. 

O Deputado Vieira da Cunha apresentou voto em se-
parado em 16/06/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 2.744/08 – Do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “dispõe sobre a adaptação higiênica e 
protetora da borda superior de vasilhames metálicos 
que contenham refrigerantes, cervejas, sucos ou ou-
tros produtos alimentícios similares”. (Apensado: PL 
5812/2009) 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 5812/2009, apensado. 

Vista ao Deputado Darcísio Perondi, em 05/05/2010. 

O Deputado Darcísio Perondi apresentou voto em se-
parado em 10/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 2.810/08 – Do Sr. Silas Câ-
mara – que “cria a obrigação de instalação de gera-
dor de energia em hospitais do SUS”. (Apensado: PL 
6627/2009) 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 6627/2009, 
apensado. 

Vista ao Deputado Paes de Lira, em 16/06/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 2.895/08 – Do Sr. Barbosa Neto 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de exames mé-
dicos periódicos para motoristas profissionais autôno-
mos de caminhão”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

Vista à Deputada Rita Camata, em 03/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.908/08 – Do Sr. Sabino Cas-
telo Branco – que “determina a isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI para ônibus pro-
duzidos ou adaptados a portadores de necessidades 
especiais”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda 1/2009 
da CSSF, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.031/08 – Do Sr. Sandes Jú-
nior – que “torna obrigatório o fornecimento gratuito de 
sapatos especiais ou de palmilhas ortopédicas para 
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pacientes portadores de diabetes mellitus, no âmbito 
do SUS”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.142/08 – Do Sr. José Carlos 
Vieira – que “inclui no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança a vacina contra doenças pneumocócicas 
para imunização de crianças de até (02) dois anos 
de idade”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.204/08 – Do Sr. Miguel Martini – 
que “obriga a impressão de advertência nas embalagens de 
produtos comercializados para a detecção de gravidez”. 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.264/08 – Do Sr. Ratinho Junior 
– que “acrescenta o § 3° ao art. 76 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos 
de Benefícios da Previdência Social e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS.
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Neilton Mulim, em 05/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 3.385/08 – Do Sr. Carlito Merss 
– que “acrescenta inciso VII ao art. 26 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, para dispor sobre isenção de 
carência na concessão de auxílio-doença aos doado-
res de órgão”. 
RELATORA: Deputada SOLANGE ALMEIDA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.413/08 – Do Sr. Pedro Wil-
son – que “altera a Lei nº 9.425, de 24 de dezembro 
de 1996, que “dispõe sobre a concessão de pensão 
especial às vítimas do acidente nuclear ocorrido em 
Goiânia, Goiás””. 
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 3.513/08 – Do Sr. Ernandes Amo-
rim – que “dispõe sobre a inclusão do planejamento 
e da promoção de atividades de Educação Física no 
Programa de Saúde da Família”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.534/08 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “altera a Lei nº 10.836, de 9 de 
janeiro de 2004, que cria o Programa Bolsa Família, 
para destinar o pagamento dos benefícios à mulher 
responsável pela unidade familiar”. 
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.568/08 – Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “assegura o livre acesso do portador de defici-
ência visual a locais públicos e privados de quaisquer 
natureza, bem como em qualquer meio de transporte, 
acompanhado de seu cão guia”. 
RELATORA: Deputada SOLANGE ALMEIDA. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista ao Deputado Paes de Lira, em 16/06/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 3.602/08 – Do Sr. Flávio Bezer-
ra – que “altera o § 4º do art. 22-A, acresce os arts. 
22-C e 25-B na Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
já incluídas as alterações realizadas em decorrência 
da Lei nº 10.256, de 09 de julho de 2001, com a fina-
lidade de estender à empresa de captura e indústria 
de pesca os benefícios concedidos à agroindústria 
no tocante ao valor da alíquota de contribuições pre-
videnciárias recolhidas pelo empregador em favor da 
Previdência Social”. 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MA-
TOS. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.696/08 – Do Sr. Hermes Par-
cianello – que “altera o art. 2-A da Lei nº 9.604, de 05 
de fevereiro de 1998, de forma a permitir o repasse 
de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 
diretamente a organizações sociais”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.713/08 – Do Sr. Davi Alco-
lumbre – que “acrescenta § 2º, ao art. 1º, da Lei nº 
9.965, de 27 de abril de 2000, que restringe a venda 
de esteróides ou peptídeos anabolizantes e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.763/08 – Do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “dispõe sobre a comercialização de óculos 
e lentes de contato”. (Apensado: PL 6225/2009) 
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 
PARECER: pela aprovação deste, da Emenda 1/2008 
da CSSF, e da Emenda 2/2008 da CSSF, com substi-
tutivo, e pela rejeição do PL 6225/2009, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.803/08 – Do Sr. Nelson Pel-
legrino – que “altera os arts. 149, 150 e 194 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Es-
tatuto da Criança e do Adolescente, para criar a função 
de Agente de Proteção da Criança e do Adolescente”. 
(Apensado: PL 4618/2009) 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 4618/2009, 
apensado, com substitutivo. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.928/08 – Do Sr. Júlio Delgado 
– que “acrescenta parágrafo único ao art. 151, da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991”. 
RELATOR: Deputado RIBAMAR ALVES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.963/08 – Do Sr. Valdir Colatto 
– que “dispõe sobre a consideração do trabalho vo-
luntário em instituições de assistência educacional e 
social para fins de integralização curricular dos cursos 
de graduação”. 
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Paes de Lira, em 17/03/2010. 
O Deputado Paes de Lira apresentou voto em sepa-
rado em 24/03/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 3.964/08 – Do Sr. Valdir Colatto 
– que “acrescenta artigo à Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, para estabelecer a obrigatoriedade de 
se anotar na carteira de trabalho o cartão de vacina-
ção do empregado”. 
RELATOR: Deputado CHICO D’ANGELO. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista à Deputada Rita Camata, em 28/04/2010. 
A Deputada Rita Camata apresentou voto em separa-
do em 04/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 4.001/08 – Da Sra. Rose de 
Freitas – que “cria a obrigatoriedade da realização de 
exames de diagnóstico da doença celíaca e dermatite 
herpetiforme, em cidadãos brasileiros natos ou natu-
ralizados, em todo o território nacional”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda 1/2008 
da CSSF. 

O Deputado Dr. Rosinha apresentou voto em separa-
do em 16/06/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 4.019/08 – Da Sra. Elcione Bar-
balho – que “altera a Lei nº 9.307, de 23 de setembro 
de 1996, para permitir a separação litigiosa e o divórcio 
litigioso por meio de convenção de arbitragem, salvo 
quando houver interesse de incapazes”. 
RELATORA: Deputada BEL MESQUITA. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista ao Deputado Dr. Rosinha, em 14/04/2010. 

O Deputado Dr. Rosinha apresentou voto em separa-
do em 27/04/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 4.075/08 – Do Sr. Juvenil – que 
“dispõe sobre a produção, comercialização e utilização de 
canhão de laser e similares e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MANATO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 4.081/08 – Da Sra. Andreia Zito 
– que “altera a Lei nº 8.069, de 1990, que instituiu o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, para acrescen-
tar uma alínea “c” ao art. 136 da referida lei”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.213/08 – Do Sr. Otavio Leite – 
que “determina que as empresas de condicionamento 
físico, tais como academias de ginástica, de muscula-
ção, de natação e similares sejam consideradas uni-
dades produtivas da área de saúde”. 
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 
PARECER: pela rejeição. 

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

PROJETO DE LEI Nº 4.237/08 – Do Sr. Sandes Júnior 
– que “obriga os funcionários de creches particulares 
e outras entidades de atendimento conveniadas com 
o Poder Público a notificação dos casos de violência 
contra a criança e adolescente aos Conselhos Tute-
lares, nos termos do art. 13 da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada RITA CAMATA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.238/08 – Do Sr. Sandes Jú-
nior – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de aulas 
de primeiros socorros a cada ano para monitores, 
assistentes sociais e demais pessoas que prestem 
serviços em creches, orfanatos e asilos de todo o ter-
ritório nacional”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.276/08 – Do Sr. Rodovalho – 
que “altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para 
acrescentar parágrafo único ao art. 50, a fim de prever 
o fornecimento, ao órgão responsável pela fiscaliza-
ção 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. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.374/08 – Do Sr. Gonzaga Patrio-
ta – que “disciplina, no âmbito das Regiões Integradas 
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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. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.427/08 – Do Sr. Paulo Lima 
– que “dispõe sobre a complementação de Aposen-
tadoria de Portuários vinculados às Administrações 
Portuárias subordinadas ao Ministério dos Transportes 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ASSIS DO COUTO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.480/08 – Do Sr. Roberto Britto 
– que “altera a Lei nº 9.434, de 04 fevereiro de 1997, 
e garante as informações sobre a importância e os 
benefícios da doação do sangue do cordão umbilical 
e a divulgação dos mesmos”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
80/09 – Dos Srs. Efraim Filho e Ronaldo Caiado – que 
“propõem que a Comissão de Seguridade Social e Fa-
mília – com o auxílio do Tribunal de Contas da União – 
fiscalize recursos repassados pelo Ministério da Saúde 
à União Nacional dos Estudantes (UNE)”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.594/09 – Do Sr. Pastor Pedro 
Ribeiro – que “dispõe sobre o sepultamento e o assen-
tamento do óbito em caso de perdas fetais”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.691/09 – Do Sr. Roberto Al-
ves – que “torna obrigatório o atendimento 24 ( vinte 
e quatro horas ) por parte dos laboratórios e indústrias 
farmacêuticas aos usuários de medicamentos”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.926/09 – Do Sr. Jorginho Ma-
luly – que “dispõe sobre embalagem de medicamentos 
genéricos isentos de prescrição médica”. 
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Darcísio Perondi e So-
lange Almeida, em 12/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 4.938/09 – Do Sr. Edmilson Valen-
tim – que “dispõe sobre as condições para a concessão 
de isenção e remissão da contribuição anual devida aos 
Conselhos de Fiscalização de Profissões Regulamenta-
das”. (Apensados: PL 5725/2009 e PL 5820/2009) 
RELATOR: Deputado MANATO. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 5725/2009, e do PL 5820/2009, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 4.959/09 – Do Sr. Fernando Co-
ruja – que “modifica a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, extinguindo o prazo decadencial para que seja 
requerida a revisão do ato de concessão de benefício 
previdenciário no âmbito do Regime Geral de Previ-
dência Social”. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.972/09 – Da Sra. Rebecca 
Garcia – que “obriga as empresas a ressarcirem ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) as despesas decor-
rentes da assistência prestada aos seus empregados 
vítimas de acidente do trabalho ou doença profissional 
ou do trabalho”. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Roberto Britto, em 26/05/2010. 
O Deputado Roberto Britto apresentou voto em sepa-
rado em 15/06/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 5.053/09 – Do Sr. Bispo Gê Te-
nuta – que “estabelece a obrigatoriedade de divulgação 
pelos bancos de sangue, pelos serviços de hemoterapia 
e outras entidades afins, de informações a respeito da 
doação de medula óssea, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RIBAMAR ALVES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.119/09 – Do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “acrescenta parágrafos ao art. 94 da Lei n° 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo 
Civil, e modifica a redação do art. 80 da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto 
do Idoso e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.137/09 – Do Sr. Milton Monti 
– que “dispõe sobre informações quanto à origem e 
qualidade da água utilizada em instalações hidráulicas 
e sanitárias de hotéis”. 
RELATORA: Deputada LUCIANA COSTA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.494/09 – Do Sr. Capitão Assu-
mção – que “torna obrigatório o check-up neurológico 
em pessoas com idade igual ou superior a 50 anos”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.510/09 – Da Sra. Solange Al-
meida – que “dispõe sobre a obrigação de restaurantes, 
lanchonetes, bares e similares instalarem lavatórios 
nas suas dependências”. 
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW. 
PARECER: pela aprovação, nos termos e com a emen-
da adotada pela Comissão de Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio. 



Agosto de 2010 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 38231 

PROJETO DE LEI Nº 5.511/09 – Da Sra. Solange Al-
meida – que “institui auxílio financeiro ao(s) adotante(s) 
de crianças e adolescentes irmãos”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.562/09 – Do Sr. Carlos Bezerra 
– que “acrescenta § 9º ao art. 57 da Lei nº 6.015, de 
31 de dezembro de 1973, que “dispõe sobre os regis-
tros públicos, e dá outras providências””. (Apensado: 
PL 6058/2009) 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 6058/2009, apensado. 

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. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.772/09 – Do Sr. Rodrigo de 
Castro – que “altera a Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro 
de 1998, para ampliar o universo de objetivos institu-
cionais enquadráveis como serviço voluntário e para 
fazer constar no termo de adesão as responsabilida-
des das partes”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.826/09 – Do Sr. Ciro Pedrosa – 
que “altera a Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, para 
permitir a declaração de utilidade pública de fundações 
e associações comunitárias que explorem o Serviço de 
Radiodifusão Comunitária há mais de três anos, con-
tados da data da publicação da respectiva portaria de 
autorização pelo Ministério das Comunicações” 
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.843/09 – Do Sr. Eleuses Pai-
va – que “altera a Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991, 
para estabelecer adicional de tempo de serviço para 
o trabalhador com deficiência que requer aposenta-
doria, vinculada ao RGPS – Regime Geral de Previ-
dência Social”. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.936/09 – Do Sr. Sabino Castelo 
Branco – que “altera a redação da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, 
de 1º de maio de 1943, para vedar a dispensa arbitrária 
ou sem justa causa do trabalhador cuja esposa ou com-
panheira gestante não goze do mesmo benefício”.
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

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. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.071/09 – Do Sr. Mauro Bene-
vides – que “acrescenta parágrafo à Lei nº 8.560, de 
29 de dezembro de 1992, para fixar em 10 anos, após 
a maioridade civil, o prazo de prescrição para a ação 
de investigação de paternidade”. 
RELATORA: Deputada SUELI VIDIGAL. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista ao Deputado Darcísio Perondi, em 16/06/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 7.000/10 – Do Sr. Francisco Rossi 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de siste-
ma de vigilância eletrônica nas escolas de educação 
infantil e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada LUCIANA COSTA. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 
 (DIA 19/08/2010) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.082/10 – Do Senado Federal – 
Serys Slhessarenko – (PLS 161/2009) – que “altera os 
arts. 20 e 24 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, que 
dispõe sobre a organização da Seguridade Social, para 
reduzir a contribuição social do empregador e do empre-
gado doméstico; revoga dispositivos da Lei n° 9.250, de 
26 de dezembro de 1995; e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-08-10 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.297/09 – Da Sra. Dalva Figuei-
redo – que “altera o art. 16 da Lei nº 11.340, de 07 de 
agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para estabelecer 
que a ação penal nos crimes de violência doméstica 
e familiar contra a mulher é pública e incondicionada”. 
(Apensado: PL 6929/2010) 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-08-10 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.326/09 – Do Sr. Geraldo Re-
sende – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de divul-
gação de editais de concursos públicos impressos no 
Sistema Braille”. 
RELATOR: Deputado HENRIQUE AFONSO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.687/09 – Do Senado Federal – 
Patrícia Saboya – (PLS 227/2008) – que “altera a Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, para tornar obrigatórias, 
na assistência à saúde da criança e do adolescente, 
as intervenções necessárias à promoção, proteção e 
recuperação do processo normal de crescimento e 
desenvolvimento”. 
RELATORA: Deputada RITA CAMATA.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 12 
HORÁRIO: 09h30min 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 325/10 Do Sr. Roberto Santiago 
– (PL 3711/2008) – que “requer a realização de audi-
ência pública para debater o Projeto de Lei nº 3711, 
de 2008, que regulamenta o exercício da atividade das 
Cooperativas de Profissionais de Saúde de nível supe-
rior que menciona e dá outras providências”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGENTE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.546/10 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 900/2009) – que “aprova o texto do 
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos sobre 
a Concessão de Autorização de Trabalho para Depen-
dentes de Agentes Diplomáticos, Funcionários Consu-
lares e Pessoal Técnico e Administrativo de Missões 
Diplomáticas e Consulares Acreditados no outro País, 
celebrado em Brasília, em 23 de julho de 2009”. 
RELATORA: Deputada EMILIA FERNANDES. 
PARECER: pela aprovação. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 5.451/09 – da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 128/2009) – que “regu-
lamenta as profissões de Promotor de Vendas e de 
Demonstrador de Mercadorias”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 7.573/10 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de Varas do Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional 
do Trabalho da 12ª Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.574/10 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “altera a composição 
do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, cria 
Varas do Trabalho em sua jurisdição e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.575/10 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de Varas do Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional 
do Trabalho da 19ª Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.576/10 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de Varas do Trabalho na jurisdição do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 20ª Região e dá outras providên-
cias. Dispõe” 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.621/10 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de Varas do Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional 
do Trabalho da 23ª Região e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada THELMA DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.622/10 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “altera a composição do 
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Regïão e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.623/10 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de Varas do Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS BUSATO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.624/10 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “altera a composição e a 
organização interna do Tribunal Regional do Trabalho 
da 21ª Região, cria Varas do Trabalho em sua jurisdi-
ção e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela aprovação. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.625/10 – TRIBUNAL SUPERIOR 
DO TRABALHO – que “altera a composição do Tribunal 
Regional do Trabalho da 6ª Região, cria Varas do Tra-
balho com sua jurisdição e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDGAR MOURY. 
PARECER: pela aprovação. 

C –  Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.564/04 – SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA – (OF 1192/2004) – que “dispõe sobre a 
criação de cargos no quadro de pessoal do Tribunal Re-
gional Federal da 2ª Região e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.176/09 – do Poder Executivo 
– que “autoriza o Poder Executivo a doar quatro aero-
naves H-1H à Força Aérea Boliviana”. 
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA. 
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição da 
emenda apresentada na Comissão de Relações Ex-
teriores e de Defesa Nacinal. 

PROJETO DE LEI Nº 6.583/09 – do Senado Federal – 
Flávio Arns – (PLS 430/2008) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar campus do Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia (Instituto Federal) do Paraná no 
Município de Nova Laranjeiras, no Estado do Paraná”.
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.764/10 – do Senado Federal 
– Rosalba Ciarlini – (PLS 271/2009) – que “autoriza o 
Poder Executivo a implantar campus do Instituto Fede-
ral de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte no Município de Umarizal”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.242/10 – do Senado Federal 
– Efraim Morais – (PLS 240/2009) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar campi do Instituto Federal da 
Paraíba nos Municípios de Boqueirão – PB e Itapo-
ranga – PB”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.246/10 – do Senado Federal – 
Lobão Filho – (PLS 370/2009) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Universidade Federal do Centro-
Norte Maranhense, com sede no município de Santa 
Inês, no Estado do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado EDGAR MOURY. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.273/10 – do Senado Federal – 
Maria do Carmo Alves – (PLS 256/2006) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar a Universidade Federal para 
o Desenvolvimento do Sertão Sergipano (Unisse), com 
sede na cidade de Poço Redondo – SE”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.290/10 – do Senado Federal 
– Rosalba Ciarlini – (PLS 269/2009) – que “autoriza o 
Poder Executivo a implantar campus do Instituto Federal 
do Rio Grande do Norte no Município de Lajes – RN”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.291/10 – do Senado Federal 
– Rosalba Ciarlini – (PLS 273/2009) – que “autoriza o 
Poder Executivo a implantar campus do Instituto Fe-
deral do Rio Grande do Norte no Município de Goia-
ninha – RN”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.292/10 – do Senado Federal 
– Rosalba Ciarlini – (PLS 297/2009) – que “autoriza 
o Poder Executivo a implantar campus do Instituto 
Federal do Rio Grande do Norte no Município de Ma-
caíba – RN”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.419/10 – do Senado Federal – 
Flexa Ribeiro – (PLS 360/2009) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar campus do Instituto Federal do Pará 
no Município de São Miguel do Guamá – PA”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.429/10 – do MINISTÉRIO 
PÚBLICO DA UNIÃO – que “altera a Lei nº 11.883, 
de 23 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a re-
muneração dos membros do Conselho Nacional do 
Ministério Público”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.439/00 – do Sr. Cezar Schirmer 
– que “acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 
de maio de 1990, a fim de permitir a movimentação da 
conta vinculada no FGTS para o pagamento do preço 
da aquisição de lote destinado à construção de moradia 
própria”. (Apensados: PL 3538/2000, PL 3580/2000, PL 
3871/2000, PL 1992/2003, PL 4940/2005, PL 6217/2005, 
PL 3447/2008, PL 4468/2008 e PL 5422/2009) 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 
PARECER: pela aprovação deste e dos PLs 3.538/00, 
3.871/00, 1.992/03 e 4.468/08, apensados, com subs-
titutivo, e pela rejeição dos PLs 3.580/00, 4.940/05, 
6.217/05, 3.447/08 e 5.422/09, apensados. 
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PROJETO DE LEI Nº 632/03 – da Sra. Maria do Rosário 
– que “dispõe sobre a redução da jornada de trabalho 
para os trabalhadores pais ou detentores de guarda 
judicial de filho portador de deficiência física ou mental 
grave”. (Apensados: PL 949/2003, PL 1377/2003, PL 
1611/2003 e PL 2322/2003) 
RELATORA: Deputada EMILIA FERNANDES. 
PARECER: pela aprovação deste e dos PLs 949/03, 
1.377/03, 1.611/03 e 2.322/03, apensados, nos termos 
do substitutivo adotado na CSSF, com subemenda 
substitutiva. 

Vista ao Deputado Pedro Henry, em 14/05/2008. 

O Deputado Pedro Henry apresentou voto em sepa-
rado em 20/05/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 156/07 – do Sr. Sérgio Barradas 
Carneiro – que “dispõe sobre a utilização dos prêmios 
em milhagens aéreas de agentes ou servidores públicos 
e dá outras providências”. (Apensado: PL 544/2007) 
RELATOR: Deputado MARCIO JUNQUEIRA. 
PARECER: pela aprovação deste e do PL 544/07, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.389/07 – do Sr. Otavio Leite – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade da inscrição via 
internet em concurso público”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.544/07 – do Sr. Valdir Colatto – 
que “dispõe sobre a prestação de contas de recursos 
recebidos de outras esferas pelos Municípios”. 
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista ao Deputado Vicentinho, em 07/07/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 3.416/08 – do Sr. Lira Maia – que 
“dispõe sobre a transferência de titularidade de bens 
imóveis de propriedade da União para os Municípios 
da Amazônia Legal”. 
RELATOR: Deputado MARCIO JUNQUEIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista ao Deputado Fernando Nascimento, em 
07/10/2009. 

O Deputado Fernando Nascimento apresentou voto 
em separado em 18/11/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.504/08 – do Sr. Zenaldo Cou-
tinho – que “dispõe sobre a Classificação Brasileira de 
Ocupações – CBO e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada THELMA DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.765/08 – do Sr. Jorge Bittar – 
que “altera a Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972, 

para assegurar a jornada de turnos ininterruptos de 
revezamento, estabelecida no inciso XIV do art. 7º da 
Constituição Federal, aos trabalhadores abrangidos por 
esta legislação especial, e garantir o âmbito de aplica-
ção dessa legislação a todos os que prestem serviços 
sob o regime de embarque e confinamento, como em-
pregados ou como trabalhadores terceirizados”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 4.280/08 – do Sr. Beto Mansur 
– que “dispõe sobre o exercício da atividade e a re-
muneração do permissionário lotérico, fixa condições 
para sua atuação como correspondente bancário, e 
dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.836/09 – do Sr. Mendonça Prado 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação das 
pesquisas de trabalho e emprego, produzidas pelo Minis-
tério do Trabalho e Emprego, nas escolas brasileiras”.
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.828/09 – do Sr. Capitão Assu-
mção – que “regulamenta o exercício das atividades 
dos profissionais denominados “baristas”, estabelece 
regras gerais para a regulação deste serviço e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.558/09 – do Sr. Ciro Noguei-
ra – que “dispõe sobre o exercício das profissões de 
maitre e garçom”. (Apensado: PL 6646/2009) 
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA. 
PARECER: pela aprovação deste e do PL nº 6.646/09, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.947/10 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro 
de 1991, para modificar a composição e as atribuições 
do Conselho Nacional de Política Agrícola”. 
RELATOR: Deputado MARCIO JUNQUEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.070/10 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “dispõe sobre o “dumping social””. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 7.077/10 – do Sr. Eduardo Bar-
bosa – que “autoriza a criação de Centro Federal de 
Educação Tecnológica – CEFET, no município de Pará 
de Minas, no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO. 
PARECER: pela aprovação. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.191/10 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“regula o exercício da atividade de condução de veí-
culos de emergência”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.202/10 – do Sr. Ricardo Berzoini 
e outros – que “altera a alínea b do inciso II do art. 21 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor 
sobre situação equiparada ao acidente de trabalho ao 
segurado do Regime Geral de Previdência Social”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.205/10 – do Sr. Ricardo Berzoi-
ni e outros – que “acrescenta o § 3º ao art. 21 da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a 
inclusão do empregado em aviso prévio em benefício 
decorrente de acidente de trabalho do Regime Geral 
de Previdência Social”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.280/10 – do Sr. Átila Lira – que 
“acrescenta alíneas “d”, “e” e “f” ao art. 3º da Lei nº 4.769, 
de 9 de setembro de 1965, que regulamenta o exercício da 
profissão de Administração para permitir aos diplomados 
em cursos superiores de Tecnologia, Mestrados e Douto-
rados em Administração o exercício da profissão”.
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.577/10 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª 
Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.580/10 – do Poder Executivo 
– que “cria cargos de Advogado da União”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS BUSATO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.607/10 – do Sr. José Chaves 
– que “inclui parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 5.194, 
de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício 
das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-
Agrônomo, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS BUSATO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.642/10 – do Sr. Wilson Picler 
– que “altera o inciso III do art. 44 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional, para definir validade 
legal de diploma de pós-graduação para o exercício 
profissional”. 
RELATORA: Deputada EMILIA FERNANDES. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.405/97 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “dispõe sobre o provimento dos servi-
ços de notas e de registros públicos, nos termos do 
art. 236, § 3º da Constituição Federal”. (Apensados: 
PL 2204/1999, PL 3503/2008, PL 5493/2009 e PL 
7432/2010) 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 7.388/10 – do Poder Executivo 
– que “dá nova redação e acresce dispositivo à Lei nº 
10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a 
organização da Presidência da República e dos Mi-
nistérios, para instituir o Comitê de Articulação Fede-
rativa – CAF”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS BUSATO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-08-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.521/10 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação do Quadro de Oficiais 
de Apoio – QOAp no Corpo de Oficiais da Ativa do Co-
mando da Aeronáutica e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.579/10 – do Poder Executivo 
– (MSC 395/2010) – que “cria cargos na Carreira de 
Diplomata, altera o Anexo I da Lei nº 11.440, de 29 de 
dezembro de 2006, transforma cargos de Assistente de 
Chancelaria e cria cargos de Oficial de Chancelaria”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.042/08 – do Senado Federal- 
Edison Lobão e Senado Federal- Edison Lobão – (PLS 
370/2007) – que “dispõe sobre a regulamentação do 
exercício da profissão de Conservador-Restaurador 
de Bens Culturais Móveis e Integrados e autoriza o 
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Poder Executivo a criar o Conselho Federal de Con-
servação-Restauração de Bens Móveis e Integrados e 
seus Conselhos Regionais, e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 3053/2008) 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 

PROJETO DE LEI Nº 4.418/08 – da Sra. Janete Capibe-
ribe – que “autoriza o Poder Executivo a criar o Centro 
Federal de Educação Naval Profissional Tecnológica 
do Arquipélago do Bailique – CEFET Naval Bailique, 
no Estado do Amapá”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 

PROJETO DE LEI Nº 6.808/10 – da Sra. Sueli Vidi-
gal – que “disciplina a organização e funcionamento 
da Administração Pública, para fins de absorção da 
mão-de-obra advinda do sistema prisional, nas par-
cerias contratuais e conveniais da Administração Pú-
blica Federal, direta ou indireta, pertinentes às obras 
e serviços”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 5 
HORÁRIO: 14h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 246/10 Das Sras. Manuela D’ávila 
e Vanessa Grazziotin – que requerem a realização de 
Audiência Pública nesta Comissão, em conjunto com 
as Comissões da Amazônia, Desenvolvimento Eco-
nômico, Viação e Transportes, Desenvolvimento Ur-
bano bem como Segurança Pública com a presença 
dos Ministros do Esporte, do Turismo, da Saúde, da 
Defesa, no âmbito da Infraero, dos Transportes, das 
Comunicações, além do representante da Embratur e 
do Presidente da Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), para debater sobre as atividades 
desenvolvidas até o presente momento para realiza-
ção da Copa de 2014”. 

REQUERIMENTO Nº 247/10 Da Sra. Professora Ra-
quel Teixeira – que “requer a realização de audiência 
pública conjunta da Comissão de Turismo e Desporto, 
da Comissão de Educação e Cultura e da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
para discutir o tema “Implantação de Centros de Alto 
Rendimento Esportivo” com o objetivo de aprimorar 
a preparação dos atletas olímpicos e paraolímpicos 
brasileiros”. 

REQUERIMENTO Nº 248/10 Da Sra. Professora Ra-
quel Teixeira – que “requer a realização da IV Semana 
Nacional do Turismo e a comemoração do Dia Mun-
dial do Turismo”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 579/10 – do 
Poder Executivo – que “dispõe sobre isenção do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competên-
cia dos Municípios e do Distrito Federal, à Fédération 
Internationale de Football Association – FIFA e a ou-
tras pessoas, para fatos geradores relacionados com 
a Copa das Confederações FIFA 2013 e com a Copa 
do Mundo FIFA 2014”. 
RELATOR: Deputado CARLOS EDUARDO CADOCA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.364/09 – do Sr. Sarney Filho 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de 
medidas ecologicamente sustentáveis nas obras de 
infra-estrutura necessárias à realização das Olimpí-
adas de 2016”. 
RELATOR: Deputado DELEY. 
PARECER: pela rejeição deste, e da Emenda 1/2010 
da CTD. 

PROJETO DE LEI Nº 7.421/10 – do Senado Federal 
– Expedito Júnior – (PLS 46/2008) – que “estabelece 
a obrigatoriedade da neutralização das emissões de 
gases de efeito estufa decorrentes da realização da 
Copa do Mundo de Futebol no Brasil, em 2014”. 
RELATOR: Deputado WALTER FELDMAN. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 5.754/09 – da Sra. Gorete Perei-
ra – que “acrescenta artigo à Lei nº 10.671, de 15 de 
maio de 2003, dispondo sobre a paralisação de com-
petições para correção de erros de arbitragem”. 
RELATOR: Deputado JACKSON BARRETO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.844/09 – do Sr. William Woo – 
que “determina a obrigatoriedade de demarcação das 
áreas de pesca, lazer ou recreação das praias banha-
das por mar, lagoas ou rios”. 
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.698/09 – do Sr. Alceni Guerra 
– que “acrescenta § 3º ao art. 52 da Lei nº 9.615, de 
24 de março de 1998, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 
PARECER: pela rejeição. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 
REUNIÃO 

LOCAL: Anexo II, Plenário 11 
HORÁRIO: 10h 
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A – Mesa Redonda: 

“MANIFESTO PELA REDUÇÃO DE MORTES E LE-
SÕES NO TRÂNSITO – UMA DÉCADA DE AÇÕES 
PARA A SEGURANÇA VIÁRIA”.

LANÇAMENTO DO MANIFESTO DA COMISSÃO DE 
VIAÇÃO E TRANSPORTES E DA FRENTE PARLA-
MENTAR EM DEFESA DO TRÂNSITO SEGURO, ELA-
BORADO APÓS A REALIZAÇÃO DO I SEMINÁRIO 
DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO BRASILEIRO – A 
DÉCADA DE AÇÕES PELA SEGURANÇA NO TRÂN-
SITO, PROMOVIDO POR ESTA COMISSÃO.

O DOCUMENTO FOI ELABORADO PELA FRENTE 
PARLAMENTAR EM DEFESA DO TRÂNSITO SEGU-
RO PARA SER ENCAMINHADO AOS CANDIDATOS 
À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA DO BRASIL, CON-
FORME DELIBERADO NO SEMINÁRIO. 

DURANTE O EVENTO SERÃO COLHIDAS AS AS-
SINATURAS DOS DEPUTADOS SIGNATÁRIOS DO 
DOCUMENTO.

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-08-10 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.994/09 – do Sr. Marcelo Tei-
xeira – que “dispõe sobre o adicional tarifário para su-
plementação de linhas aéreas regionais”. 

RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.609/10 – do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 
10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano 
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que especifica. 
A federalização da BR-222, que liga Marabá até São 
Felix do Xingu, no Estado do Pará”. 

RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.614/10 – do Sr. Otavio Leite 
– que “autoriza ao Guia de Turismo usar seu próprio 
veículo, sob sua condução, no desempenho de suas 
atividades profissionais, nos termos estabelecidos 
nesta lei, e dá outras providências” 

RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO LERÉIA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.616/10 – do Sr. Eliene Lima – 
que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
para dispor sobre penalidades do pedestre infrator”. 
RELATOR: Deputado LÁZARO BOTELHO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 19-8-10 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.856/10 – do Sr. Carlos Zarat-
tini – que “altera a Lei nº 11.033 de 21 de dezembro 
de 2004”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO DIAZ. 

II – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,  
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (8 DIAS) 

DECURSO: 3º dia
ÚLTIMO DIA: 23/08/2010

PROJETO DE LEI Nº 40/2010, que “abre ao Orçamento 
Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Educa-
ção, da Cultura e do Esporte, crédito especial no valor 
global de R$ 3.250.000,00 (três milhões e duzentos e 
cinqüenta mil reais), para fins que especifica.”

PROJETO DE LEI Nº 41/2010, que “abre aos Orça-
mentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em 
favor do Ministério da Defesa, crédito especial no valor 
de R$ 10.119.340,00 (dez milhões, cento e dezenove 
mil e trezentos e quarenta reais), para os fins que es-
pecifica, e dá outras providencias.”

PROJETO DE LEI Nº 42/2010, que “abre ao Orça-
mento de Investimento para 2010 crédito especial no 
valor total de R$ 8.351.313.00 (oito milhões, trezentos 
e cinqüenta e um mil e trezentos e treze reais), em fa-
vor de FURNAS Centrais Elétricas S.A., para os fins 
que especifica.”

PROJETO DE LEI Nº 43/2010, que “abre ao Orçamento 
de Investimento para 2010 crédito suplementar no va-
lor total de R$ 1.306.483.220,00 (um bilhão, trezentos 
e seis milhões, quatrocentos e oitenta e três mil e du-
zentos e vinte reais), em favor de empresas do Grupo 
ELETROBRAS, para os fins que especifica.”

III – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES  
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA  
ÀS COMISSÕES 

EM 17-8-10:

Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional: 
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PROJETO DE LEI Nº 7.736/2010 

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural: 

PROJETO DE LEI Nº 7.715/2010 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 

PROJETO DE LEI Nº 7.721/2010 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
510/2010 

Comissão de Defesa do Consumidor: 

PROJETO DE LEI Nº 7.692/2010 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio: 

PROJETO DE LEI Nº 3.615/2000 
PROJETO DE LEI Nº 7.681/2010 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 591/2010 

Comissão de Educação e Cultura: 

PROJETO DE LEI Nº 7.719/2010 
PROJETO DE LEI Nº 7.730/2010 
PROJETO DE LEI Nº 7.746/2010 

Comissão de Finanças e Tributação: 

PROJETO DE LEI Nº 7.707/2010 
PROJETO DE LEI Nº 7.716/2010 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional: 

PROJETO DE LEI Nº 791/2007 
PROJETO DE LEI Nº 7.712/2010 

Comissão de Seguridade Social e Família: 

PROJETO DE LEI Nº 7.727/2010 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 

PROJETO DE LEI Nº 7.689/2010 
PROJETO DE LEI Nº 7.705/2010 
PROJETO DE LEI Nº 7.749/2010 

DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE

Tendo em vista a vigência da Lei nº 11.718, de 
20 de junho de 2008, que Acrescenta artigo à Lei nº 
5.889, de 8 de junho de 1973, criando o contrato de 
trabalhador rural por pequeno prazo: estabelece normas 
transitórias sobre a aposentadoria do trabalhador rural; 
prorroga o prazo de contratação de financiamentos ru-
rais de que trata o § 6º do art. 1º da Lei nº 11.524, de 
24 de setembro de 2007; e altera as Leis nºs 8.171, de 
17 de janeiro de 1991, 7.102, de 20 de junho de 1993, 
9.017, de 30 de março de 1995, e 8.212 e 8.213, ambas 
de 24 de julho de 1991, declaro, nos termos do art. 164, 
inciso II, do RICD, a prejudicialidade dos Projetos de 

Lei nºs 1154/1995, 4034/1997, 2938/1997, 3790/1997, 
4106/1998, 417/1999, 829/1999, 921/1999, 1148/1999, 
3447/2000, 3788/2000, 5869/2001, 6548/2002, 
1401/2003, 1424/2003, 6537/2006 e 6852/2006. Por 
oportuno, determino sejam arquivadas todas as pro-
posições acessórias ao projeto mencionado, devendo 
ser juntadas aos respectivos autos. Publique-se.

Em 17 de agosto de 2010. – Michel Temer, Pre-
sidente.

DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE

Tendo em vista a vigência da Lei n.º 12.299, de 
27 de julho de 2010, que “Dispõe sobre medidas de 
prevenção e repressão aos fenômenos de violência 
por ocasião de competições esportivas; altera a Lei 
nº 10.671, de 15 de maio de 2003; e dá outras pro-
vidências”, declaro, nos termos do art. 164, inciso I, 
do RICD, a prejudicialidade do Projeto de Lei nº 
6986/2010. Por oportuno, determino sejam arquiva-
das todas as proposições acessórias aos projetos 
mencionados, devendo ser juntadas aos respectivos 
autos. Publique-se.

Em 17 de agosto de 2010. – Michel Temer, Pre-
sidente.

PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 5.369-B, DE 2009 
(Do Sr. Vieira da Cunha)

Institui o Programa de Combate ao 
“Bullying”; tendo pareceres: da Comissão 
de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, pela aprovação deste e dos 
de nºs 6.481/09, 6.725/10, apensados, com 
substitutivo (relator: DEP. ANTONIO CAR-
LOS BISCAIA); e da Comissão de Educa-
ção e Cultura, pela aprovação deste e dos 
de nºs 6.481/09 e 6.725/10, apensados, com 
substitutivo (relatora: DEP. MARIA DO RO-
SÁRIO).

Despacho: Às Comissões de Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime Organizado; 
Educação e Cultura; Finanças e Tributação 
(Art. 54 RICD);e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 5.369, de 2009, de autoria do 
Deputado Vieira da Cunha, autoriza a criação do Progra-
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ma de Combate ao “Bullying”, no âmbito do Ministério 
da Educação, cujo objetivo era identificar as crianças 
vítimas de “bullying” nas escolas e na sociedade, bem 
como criar mecanismos que permitam evitá-lo. 

Ao Projeto foram apensados o PL 6.481, de 2009, 
de autoria do Deputado Maurício Rands que dispõe 
sobre medidas de conscientização, prevenção e com-
bate ao “bullying’ e o PL nº 6.725, de 2010, de autoria 
do Deputado Inocêncio Oliveira, que inclui dispositivo 
na Lei de diretrizes e bases da educação para que os 
estabelecimentos de ensino promovam medidas para 
combate à violência nas escolas.

O projeto, sujeito à apreciação conclusiva pelas 
Comissões, foi distribuído à Comissão de Segurança e 
Combate ao Crime Organizado, para análise do mérito 
no que concerne à fiscalização e acompanhamento de 
programas e políticas governamentais de segurança 
pública, à Comissão de Educação e Cultura, para aná-
lise do mérito educacional e cultural, à Comissão de 
Finanças e Tributação, para verificação da adequação 
financeira e orçamentária, e à Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Redação, para exame da constitu-
cionalidade e juridicidade da matéria, nos termos do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Na Comissão de Segurança e Combate ao Crime 
Organizado o projeto recebeu Substitutivo da lavra do 
Deputado Antônio Carlos Biscaia, sendo o seu parecer 
aprovado por unanimidade.

Na Comissão de Educação e Cultura, durante o 
prazo regimental, não foram apresentadas emendas 
ao projeto.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

Vários estudos, artigos, matérias jornalísticas da 
televisão, das revistas e dos jornais, materiais da rede 
mundial dos computadores, etc, chegam a nós cada vez 
com maior freqüência a respeito do “bullying”, materiais 
esses que causam constante e crescente preocupação 
a respeito desse fenômeno e suas conseqüências trá-
gicas para nossa sociedade. As proposições dos no-
bres colegas são de extrema relevância, pois trata-se 
de assunto de interesse nacional, de dever da família, 
da sociedade e do Estado, com absoluta prioridade, 
colocar nossas crianças e adolescentes a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão, de acordo com o dis-
posto no artigo 227 da Carta Constitucional. 

A Doutora Miriam Abramovay menciona em suas 
publicações que “...Bullying significa intimidação, e 
não vejo a necessidade de inventarmos um termo 
novo, e ainda mais em outra língua para definir um 
fenômeno tão velho quanto a intimidação...” Portanto, 

usaremos o termo intimação sistemática para deno-
minar “bullying”.

Nessa linha de raciocínio, observamos a justifi-
cativa da proposição, ora em comento, do Deputado 
Viera da Cunha, que assim afirma: 

“... esse tipo de violência afeta não somente a per-
sonalidade, a saúde física e mental das vítimas, mas 
também tem repercussões marcantes nas famílias, na 
comunidade e na própria economia nacional. Para me-
lhor ilustrar, dados coletados por essa pesquisa, em 66 
países, apontam para indicadores comuns, como:

– meninas sofrem mais com a violên-
cias sexual;

– meninos são mais atingidos pelo cas-
tigo corporal;

– as vítimas têm maior tendência ao sui-
cídio.

São numerosos os indicadores que, de tão es-
tarrecedores, tem provocado uma crescente preocu-
pação de governos na tomada de decisões visando 
a implementação de políticas públicas efetivas para 
acabar com essas formas de violência, a começar por 
programas nas escolas, local de predominância das 
práticas do “bullying”.”

No mesmo sentido a argumentação do Deputado 
Maurício Rands, quando da justificativa da sua propo-
sição em análise:

“A prática, aparentemente oculta e silen-
ciosa, é freqüente e corriqueira nas instituições 
de ensino, e muitas vezes reputada como “na-
tural”, como de menor gravidade, apesar dos 
danos físicos e psicológicos que, a cada dia, 
sofrem vários estudantes vítimas desde tipo 
de violência.

A ausência de imperativo legal para orien-
tação e combate a tal violência termina por 
facilitar a proliferação do “bullying”, tratado de 
forma irônica e como brincadeira pelos pró-
prios estudantes.

Por tal motivo, vários educadores reno-
mados em Pernambuco e no país, entre eles 
o Professor Inácio Feitosa, vêm defendendo 
uma regulamentação legal da matéria, com 
a inclusão de medidas de conscientização, 
prevenção, diagnose e combate ao “bullying” 
escolar no projeto pedagógico elaborado pe-
las escolas públicas e privadas de educação 
básica no país, visando diminuir através de 
atividades preventivas a prática violenta que 
aqui visamos combater.”
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Sendo assim, o projeto de lei em análise, que teve 
origem em proposta do Deputado Vieira da Cunha, bem 
como os apensados, de autoria dos Deputados Maurí-
cio Rands e Inocêncio de Oliveira, que foram acatados 
na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Cri-
me Organizado, através do substitutivo do Deputado 
Antônio Carlos Biscaia, tem o nobre intuito de sugerir 
instrumentos para identificar as crianças vítimas de 
“bullying” e criar mecanismos para evitá-lo.

Para tanto, as proposições autorizam que seja 
criado, no âmbito do Poder Público Federal, através 
do Ministério da Educação, Programa de Combate 
ao “Bullying”.

A despeito do inquestionável valor dessa inicia-
tiva, cabe-nos tecer algumas considerações formais 
sobre o instrumento proposto. 

Com base no § 1º do art. 61 da Constituição Fe-
deral, a Súmula de Jurisprudência nº 1 da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos 
Deputados preceitua que projeto de lei, de autoria de 
Deputado ou Senador, que autoriza o Poder Executivo 
a tomar determinada providência de sua competência 
exclusiva é inconstitucional. 

A própria Comissão de Educação e Cultura, em 
sua Súmula de Recomendações aos Relatores nº 
1/2001, revalidada em março de 2005 e em abril de 
2007, não aconselha a aprovação de projetos de lei 
autorizativos, porquanto não geram nem direitos nem 
obrigações, sendo, portanto, inócuos. 

Dessa forma, por força do caráter autorizativo 
da matéria, constantes nos PLs 5369 e 6481, ambos 
de 2009, de autoria dos Deputados Viera da Cunha e 
Maurício Rands, respectivamente, com a certeza da 
importância de incorporarmos em nosso ordenamento 
jurídico pátrio dispositivos que evitem a prática danosa 
do “bullying”, apresentamos novo substitutivo. 

Quanto ao PL 6725, de 2010, de autoria do De-
putado Inocêncio Oliveira, que comunga dos propó-
sitos dos demais projetos em análise, quais sejam o 
enfretamento da violência no ambiente escolar, não 
fere os preceitos do artigo 61, §1º de nossa Lei Maior 
e as Súmulas dessa Casa. 

Importante frisar que o substitutivo ora apresenta-
do não tem o intuito de criminalizar condutas nos casos 
de intimidação sistemática/ “bullying”, mas sim garantir 
um melhor enquadramento como medida de proteção 
à criança e ao adolescente ao inserir artigo 53-A, que 
dispõe sobre a necessidade dos estabelecimentos de 
ensino, clubes e agremiações recreativas, adotarem 
medidas de prevenção a intimidação sistemática ou 
“bullying” e, para garantir a sua consecução por par-
te desses estabelecimentos, adotamos uma infração 
administrativa, através da inclusão do artigo 56-A, no 

sentido de garantir que os casos de intimidação siste-
mática/bullying, bem como as medidas adotadas, sejam 
enviados ao Conselho Tutelar ou outras autoridades 
competentes, caso necessário.

Diante do exposto, o parecer é pela aprovação 
do Projeto de Lei 5.369, de 2009, bem como dos PL 
nos 6.481, de 2009, e 6.725, de 2010, apensados, nos 
termos do substitutivo ora apresentado. 

Sala da Comissão, em de de 2010. – Deputada 
Maria do Rosário, Relatora.

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 5.369, DE 2009 

(Apensos PL 6.481, DE 2009 e 6.725, DE 2010)

Inclui os artigos 53-A e 245-A na Lei 
8.069, de 13 de julho de 1990, e inclui dis-
positivo no Artigo 12 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996.

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, passa 

a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

53-A É dever do estabelecimento de en-
sino, clubes e agremiações recreativas, asse-
gurar medidas de conscientização, prevenção, 
diagnose e combate a violência e à intimi-
dação sistemática, também conhecida como 
“bullying”.

§ 1º Entende-se por intimidação sistemá-
tica ou “bullying” a prática de atos de violência 
física ou psíquica de modo intencional e re-
petitivo, exercida por indivíduo ou grupos de 
indivíduos, contra uma ou mais pessoas, com 
o objetivo de constranger, intimidar, agredir, 
causar dor, angústia ou humilhação à vítima, 
tais como:

I – promover a exclusão de aluno do 
grupo social;

II – injuriar, difamar ou caluniar;
III – subtrair coisa alheia para humilhar;
IV – perseguir;
V – discriminar;
VI – amedrontar;
VII – instigar ou praticar atos violentos, 

inclusive utilizando-se de meios tecnológicos 
e ambientes virtuais.

§ 2º Denomina-se intimidação sistemática 
ou “bullying” virtual o uso de instrumentos ou 
ferramentas da rede mundial de computado-
res, telefonia móvel e outros meios de troca 
de dados, informações e interação virtual, com 
a finalidade de atingir a honra e a imagem de 
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pessoa, incitar a violência, adulterar fotos, fa-
tos e dados pessoais.

56-A Os dirigentes de estabelecimentos 
de ensino, clubes e agremiações recreativas, 
comunicarão ao Conselho Tutelar os casos e 
as providências tomadas pela entidade de:

I – maus-tratos envolvendo seus alunos, 
sócios ou visitantes, sendo esses crianças e 
adolescentes;

II – casos de intimidação sistemática / 
“bullying” envolvendo seus alunos, sócios ou 
visitantes, sendo esses crianças e adoles-
centes;

Art. 2º O Artigo 12 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do se-
guinte inciso:

“Art. 12 ..................................................
(...)
IX – promover medidas de conscientiza-

ção, prevenção e combate a todos os tipos de 
violência, com ênfase nas práticas sistemáticas 
de intimidação sistemática/”bullying” ou cons-
trangimento, físico e psicológico, cometidas por 
alunos, professores e outros profissionais e/ou 
integrantes de escola e comunidade escolar.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor no prazo de 90 
(noventa) dias a partir da data de sua publicação.

Sala da Comissão,  de de 2010. – Deputada Ma-
ria do Rosário, Relatora.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Na reunião deliberativa ordinária da Comissão de 
Educação e Cultura, realizada em 07 de julho de 2010, foi 
discutido e aprovado, com alterações, o substitutivo ofe-
recido ao Projeto de Lei nº 5.369, de 2009, do Deputado 
Vieira da Cunha, que “Institui o Programa de Combate ao 
‘Bullying’”, e seus apensos, Projeto de Lei nº 6.481, de 
2009, do Deputado Maurício Rands, e Projeto de Lei nº 
6.725, de 2010, do Deputado Inocêncio Oliveira. 

No debate realizado sobre a matéria, esta Re-
latora propôs duas alterações que aprimoraram a re-
dação do substitutivo em exame, ambas acatadas 
pelos nobres Deputados desta Comissão que, unani-
memente, se manifestaram favoráveis ao Parecer na 
forma oferecida.

Aprovou-se, portanto, o Parecer favorável ao Pro-
jeto de Lei nº 5.369, de 2009, bem como aos Projetos 
de Lei nº 6.481, de 2009, e nº 6.725, de 2010, apen-
sados, nos termos do substitutivo apresentado, com a 
redação dada pelas duas subemendas em anexo.

Sala da Comissão, 7 de julho de 2010. – Depu-
tada Maria do Rosário, Relatora.

SUBEMENDA Nº 1

Dê-se ao Art. 1º, no que se refere ao caput do art. 
56-A por ele incluído na Lei 8.069, de julho de 1990, 
a seguinte redação:

“Art. 1º  ..................................................
Art. 56-A Os dirigentes de estabeleci-

mentos de ensino, clubes e agremiações re-
creativas, comunicarão ao Conselho Tutelar os 
casos e as providências tomadas pela entidade 
na ocorrência de:

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

Sala da Comissão, 7 de julho de 2010. – Depu-
tada Maria do Rosário, Relatora.

SUBEMENDA Nº 2

Dê-se ao Art. 2º, no que se refere ao inciso IX 
do art. 12 por ele incluído na Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, a seguinte redação:

“Art. 2º  ..................................................
Art. 12  ..................................................
 ..............................................................
IX – promover medidas de conscientiza-

ção, prevenção e combate a todos os tipos de 
violência, com ênfase nas práticas recorrentes 
de intimidação sistemática/”bullying” ou cons-
trangimento, físico e psicológico, cometidas por 
alunos, professores e outros profissionais e/ou 
integrantes de escola e comunidade escolar. 

Sala da Comissão, 7 de julho de 2010. – Depu-
tada Maria do Rosário, Relatora.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 5.369-A/2009, o PL 6481/2009 e o PL nº 
6.725/2010, apensados, com substitutivo, nos termos 
do Parecer da Relatora, Deputada Maria do Rosário, 
que apresentou complementação de voto. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Angelo Vanhoni – Presidente, Paulo Rubem San-

tiago, Antonio Carlos Chamariz e Pinto Itamaraty – Vi-
ce-Presidentes, Antônio Carlos Biffi, Ariosto Holanda, 
Átila Lira, Brizola Neto, Elismar Prado, Fátima Bezer-
ra, Gastão Vieira, João Matos, Jorge Tadeu Mudalen, 
Jorginho Maluly, Lelo Coimbra, Lobbe Neto, Marcelo 
Almeida, Maria do Rosário, Nilmar Ruiz, Professor Se-
timo, Raul Henry, Waldir Maranhão, Wilson Picler, Al-
ceni Guerra, Eduardo Barbosa, Gilmar Machado, José 
Linhares, Junior Marzola, Luiz Carlos Setim, Raimundo 
Gomes de Matos e Severiano Alves. 

Sala da Comissão, 7 de julho de 2010. – Depu-
tado Angelo Vanhoni, Presidente.
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SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 5.369-A, DE 2009 
(Apensos PL nº  6.481, de 2009 e 6.725, DE 2010)

Inclui os artigos 53-A e 245-A na Lei 
8.069, de 13 de julho de 1990, e inclui dis-
positivo no Artigo 12 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996.

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, passa 

a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

53-A É dever do estabelecimento de en-
sino, clubes e agremiações recreativas, asse-
gurar medidas de conscientização, prevenção, 
diagnose e combate a violência e à intimi-
dação sistemática, também conhecida como 
“bullying”.

§ 1º Entende-se por intimidação sistemá-
tica ou “bullying” a prática de atos de violência 
física ou psíquica de modo intencional e re-
petitivo, exercida por indivíduo ou grupos de 
indivíduos, contra uma ou mais pessoas, com 
o objetivo de constranger, intimidar, agredir, 
causar dor, angústia ou humilhação à vítima, 
tais como:

I – promover a exclusão de aluno do 
grupo social;

II – injuriar, difamar ou caluniar;
III – subtrair coisa alheia para humilhar;
IV – perseguir;
V – discriminar;
VI – amedrontar;
VII – instigar ou praticar atos violentos, 

inclusive utilizando-se de meios tecnológicos 
e ambientes virtuais.

§ 2º Denomina-se intimidação sistemática 
ou “bullying” virtual o uso de instrumentos ou 
ferramentas da rede mundial de computado-
res, telefonia móvel e outros meios de troca 
de dados, informações e interação virtual, com 
a finalidade de atingir a honra e a imagem de 
pessoa, incitar a violência, adulterar fotos, fa-
tos e dados pessoais.

56-A Os dirigentes de estabelecimentos 
de ensino, clubes e agremiações recreativas, 
comunicarão ao Conselho Tutelar os casos 
e as providências tomadas pela entidade na 
ocorrência de:

I – maus-tratos envolvendo seus alunos, 
sócios ou visitantes, sendo esses crianças e 
adolescentes;

II – casos de intimidação sistemática / 
“bullying” envolvendo seus alunos, sócios ou 
visitantes, sendo esses crianças e adoles-
centes.

Art. 2º O Artigo 12 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do se-
guinte inciso:

Art. 12 (................)
IX – promover medidas de conscientiza-

ção, prevenção e combate a todos os tipos de 
violência, com ênfase nas práticas recorrentes 
de intimidação sistemática/”bullying” ou cons-
trangimento, físico e psicológico, cometidas por 
alunos, professores e outros profissionais e/ou 
integrantes de escola e comunidade escolar.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor no prazo de 90 
(noventa) dias a partir da data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de julho de 2010. – Depu-
tado Angelo Vanhoni, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.720-A, DE 2010 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional) 

MENSAGEM Nº 156/10 
AVISO Nº 195/10 – C. CIVIL

Aprova o texto do Acordo de Coope-
ração Educacional entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo 
da República das Seicheles, celebrado em 
Victória, em 16 de setembro de 2008; tendo 
pareceres: da Comissão de Educação e Cul-
tura, pela aprovação (relator: DEP. PEDRO 
WILSON); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. MÁRCIO MARINHO).

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Publicação dos Pareceres das Comissões de Edu-
cação e Cultura e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

I – Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo (PDC) em epígra-
fe propõe aprovar o Acordo de Cooperação Educacio-
nal entre o Governo da República Federativa do Brasil 
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e o Governo da República das Seicheles, celebrado 
em Victoria, em 16 de setembro de 2008.

Na exposição de motivos que acompanhou a 
Mensagem nº 156/2010, assinada pelo Ministro interino, 
Embaixador Ruy Nunes Pinto Nogueira, declara-se que 
a finalidade primordial do referido Acordo é fomentar 
as relações entre os países, com vistas a contribuir 
para o desenvolvimento do ensino em todos os seus 
níveis e modalidades.

O documento está organizado em preâmbulo e 
onze artigos, dos quais cabe destacar o art. II, que cui-
da dos objetivos, e o art. III que reúne as estratégias 
e mecanismos para sua consecução.

Por força do art. 54 do Regimento Interno desta 
Casa Legislativa, o PDC nº2.720/2010 foi encaminha-
do às Comissões de Educação e Cultura (CEC) e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). A Pro-
posição tramita sob regime de urgência e está sujeita 
à apreciação do Plenário da Câmara.

Cabe-nos, agora, por designação da Presidên-
cia da CEC a elaboração do respectivo parecer onde 
nos manifestaremos acerca do mérito educacional da 
proposição. 

É o Relatório

II – Voto do Relator

Compete exclusivamente ao Congresso Nacio-
nal apreciar Acordos Internacionais, em cumprimento 
ao previsto no art. 49, I, da Constituição Federal. Por 
sua vez, a esta Comissão de Educação e Cultura cabe 
manifestar-se especificamente sobre o mérito edu-
cacional do Projeto de Decreto Legislativo nº 2.720, 
de 2010, assinado entre os governos do Brasil e das 
Seicheles.

A Exposição de Motivos que acompanha o Acordo 
ressalta que esse é o primeiro instrumento assinado 
entre os dois países no campo da cooperação edu-
cacional. Trata-se, portanto, de uma aproximação ini-
cial com vistas ao: i) fortalecimento da cooperação no 
âmbito da educação avançada; ii) aperfeiçoamento e 
formação de docentes e pesquisadores; iii) intercâmbio 
de informações e experiências; e, iv) fortalecimento da 
cooperação entre equipes de pesquisadores.

Os objetivos descritos são coerentes com a pos-
tura do atual governo brasileiro de colaborar com o 
desenvolvimento das nações, sobretudo com a coo-
peração internacional sul-sul, bem como de favorecer 
o desenvolvimento da educação nacional por meio do 
intercâmbio de projetos e profissionais de diferentes pa-
íses. Vale ressaltar, porém, que a expressão “educação 
avançada”, utilizada no item “a” do art.II, não é comu-
mente usada no corpo jurídico da educação nacional, 
com prevalência da expressão “ensino superior”.

As estratégias e mecanismos apresentados no art. 
III também parecem bastante adequados. O intercâm-
bio de professores, pesquisadores, técnicos e especia-
listas para a realização de cursos de graduação e/ou 
pós-graduação em instituições de educação superior 
tem sido uma estratégia de cooperação utilizada por 
inúmeras nações e provou sua efetividade ao longo das 
décadas. O mesmo ocorre com as missões de ensino 
e pesquisa, as visitas técnicas específicas e a elabo-
ração e execução de projetos e pesquisas.

Outros pontos do Acordo que merecem desta-
que são:

i) o reconhecimento e/ou revalidação de 
diplomas e títulos acadêmicos estará sujei-
to à legislação educacional correspondente 
(art. V);

ii) exceção prevista ao item anterior – a 
revalidação dos diplomas de nível superior não 
será necessária para fins exclusivos de ingres-
so de estudantes em cursos de pós-graduação, 
desde que tais diplomas tenham sido prévia 
e devidamente legalizados pela Repartição 
consular competente (art.V);

iii) as Partes deverão estabelecer a equi-
valência das qualificações e estudos para os 
diferentes níveis de educação em ambos os 
países (art. VI);

iv) o ingresso de alunos de uma Parte 
em cursos de graduação e pós-graduação da 
outra Parte será regido pelos mesmos pro-
cessos seletivos aplicados pelas instituições 
de ensino superior aos estudantes nacionais 
(art. VII);

v) similarmente, os estudantes que se 
beneficiarem de acordos ou programas espe-
cíficos estarão sujeitos às normas de seleção 
e procedimento estabelecidas por tais instru-
mentos (art. VII);

vi) as partes poderão estabelecer siste-
mas de bolsas e/ou facilidades que permitam a 
pesquisadores e estudantes aperfeiçoamento 
acadêmico e profissional (art. VIII);

Trata-se, como se vê, de um conjunto de meca-
nismos que visam, em síntese, facilitar o intercâmbio 
educacional entre os países, respeitando os marcos 
nacionais no que tange à educação. Como comentá-
rio final, vale demarcar o art. IX, que transfere para 
outros instrumentos, a serem definidos pelas Partes, 
as modalidades de financiamento das atividades pre-
vistas no Acordo, “quando da criação da Universidade 
das Seicheles”.
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Pela relevância das ações a serem desenvolvidas 
no campo educacional e por entender que a aprova-
ção deste Acordo de Cooperação entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Re-
pública das Seicheles só trará benefícios a ambos os 
países, manifestamo-nos favoravelmente ao PDC nº 
2.720, de 2010. 

Sala da Comissão, 6 de julho de 2010. – Depu-
tado Pedro Wilson, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Educação e Cultura, em reu-
nião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente 
pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 
2.720/2010, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Pedro Wilson. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antônio Carlos Biffi, Ariosto Holanda, Átila Lira, 

Carlos Abicalil, Fátima Bezerra, Gastão Vieira, Iran 
Barbosa, João Matos, Jorginho Maluly, Lelo Coimbra, 
Lobbe Neto, Luciana Costa, Marcelo Almeida, Maria 
do Rosário, Nilmar Ruiz, Professor Setimo, Raul Hen-
ry, Rogério Marinho, Waldir Maranhão, Alceni Guerra, 
Mauro Benevides, Pedro Wilson, Raimundo Gomes de 
Matos, Saraiva Felipe e Severiano Alves. 

Sala da Comissão, 14 de julho de 2010. – Depu-
tado Átila Lira, Presidente em exercício.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

I – Relatório

O projeto de decreto legislativo em apreço visa a 
aprovar o texto do Acordo de Cooperação Educacional 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República das Seicheles, celebrado em 
Victória, em 16 de setembro de 2008..

O objetivo central do acordo é o fomento das re-
lações entre os países com vistas a contribuir para o 
desenvolvimento do ensino em todos os seus níveis 
e modalidades.

O texto traz o compromisso de ambos os Esta-
dos Partes aprofundarem a cooperação educacional 
recíproca fixado no Artigo I.

No Artigo II, são delineados os objetivos do ins-
trumento.

O Artigo III dispõe a respeito dos mecanismos 
a serem utilizados: intercâmbio docente; missões de 
ensino e pesquisa; intercâmbio de pesquisadores e 
professores, por períodos curtos ou longos de tempo; 
elaboração conjunta de projetos e pesquisas.

No Artigo IV, os partícipes comprometem-se a 
estimular o estudo das respectivas línguas no territó-
rio de um e outro.

O Artigo V aborda os aspectos atinentes à reva-
lidação de diplomas e os critérios a serem adotados 
para a sua aceitação em cursos de pós–graduação.

No Artigo VI, deliberam os dois Estados sobre as 
regras referentes à equivalência de cursos e qualifica-
ções, para os diferentes níveis de ensino, assim como 
as normas básicas procedimentais pertinentes.

No Artigo VII, a seu turno, abordam-se os as-
pectos que concernem aos processos seletivos para 
ingresso em cursos.

No Artigo VIII, são estabelecidas as regras perti-
nentes à presença de funcionários de um Estado Parte 
no território do outro.

No Artigo IX, os Estados Partes decidem que os 
processos de financiamento para a implementação da 
cooperação serão estabelecidos “por meio de instru-
mentos adequados”, que não são escolhidos nesse 
instrumento genérico principal.

Os Artigos X e XI tratam das disposições finais 
de praxe em instrumentos congêneres, quais sejam 
duração, possibilidade de denúncia e de emendas.

II – Voto do Relator

Conforme determina o art. 32, IV, a, em conso-
nância com o art. 139, II, c, ambos do Regimento In-
terno desta Casa, compete à Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania se manifestar acerca da 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 2.720, de 2010, 
bem como do acordo por ele aprovado. 

Cabe inicialmente apontar que é competência do 
Poder Executivo assinar o acordo em exame, nos ter-
mos do art. 84, VIII, da Constituição Federal. Compete 
ainda ao Congresso Nacional sobre ele decidir, sendo 
o projeto de decreto legislativo a proposição adequada, 
conforme o art. 49, I, da Carta Política.

Nenhum óbice foi encontrado na proposição le-
gislativa e no texto do acordo. Ambos se encontram 
em consonância com as disposições constitucionais 
vigentes e com os princípios consagrados no ordena-
mento jurídico em vigor no país. 

No tocante à técnica legislativa, não há qualquer 
restrição aos textos analisados. 

Isso posto, nosso voto é pela constitucionalida-
de, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 2.720, de 2010.

Sala da Comissão, 7 de julho de 2010. – Depu-
tado Márcio Marinho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
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e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 2.720/2010, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Márcio Marinho. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Colbert Martins – Vice-Presidente no exercício 

da Presidência, Alexandre Silveira, Augusto Farias, 
Bonifácio de Andrada, Edmar Moreira, Ernandes Amo-
rim, Fábio Ramalho, Felipe Maia, Francisco Tenorio, 
Gerson Peres, Gonzaga Patriota, José Genoíno, José 
Maia Filho, José Pimentel, Luiz Couto, Magela, Marçal 
Filho, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Maurício Quin-
tella Lessa, Mauro Benevides, Mendonça Prado, Paulo 
Magalhães, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, 
Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Abicalil, 
Carlos Melles, Carlos Willian, Geraldo Pudim, Gorete 
Pereira, Hugo Leal, João Magalhães, Jorginho Maluly, 
Leo Alcântara, Leonardo Picciani, Maurício Rands, 
Nelson Pellegrino, Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, 
Roberto Alves, Solange Amaral, Valtenir Pereira, Vieira 
da Cunha e Vital do Rêgo Filho. 

Sala da Comissão, 14 de julho de 2010. – Depu-
tado Colbert Martins, Presidente em exercício.

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

53ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 17ª Reunião Ordinária de Audiência 
Pública, realizada em 1º de julho de 2010. 

Às nove horas e vinte oito minutos do dia primeiro 
de julho de dois mil e dez, reuniu-se a Comissão de 
Legislação Participativa, no Anexo II, Plenário 03 da 
Câmara dos Deputados, com a presença do Senhor 
Deputado Paulo Pimenta – Presidente; e Luiz Couto 
– Suplente. Deixaram de comparecer os Deputados 
Carlos Willian, Dr. Talmir, Eduardo Amorim, Emília 
Fernandes, Iran Barbosa, Jurandil Juarez, Leonardo 
Monteiro, Luiz Carlos Setim, Luiza Erundina, Mário de 
Oliveira, Paulo Abi-Ackel, Pedro Wilson, Roberto Britto 
e Sebastião Bala Rocha. Compareceu também o De-
putado Nelson Pellegrino, como não-membro ABER-
TURA: O senhor Presidente, Deputado Paulo Pimenta, 
declarou abertos os trabalhos, agradeceu a presença 
de todos e comunicou que a reunião de Audiência Pú-
blica foi originada em atendimento ao Requerimento 
nº 122/10, de sua autoria, que requereu a realização 
de reunião de audiência pública para discutir o tema 
Segurança Bancária. Em seguida, o Senhor Presiden-
te, convidou para compor a Mesa de Exposições os 
Senhores JOSÉ BOAVENTURA SANTOS – Presiden-

te da Confederação Nacional dos Vigilantes – CNTV; 
ADEMIR JOSÉ WIEDERKEHR – Confederação Na-
cional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro – CON-
TRAF; SALMEN KAMAL GUAZALE – Vice-Presidente 
para Assuntos Jurídicos e Institucionais da Federação 
Nacional das Empresas de Segurança e Transporte 
de Valores – FENAVIST; RODRIGO ANDRADE OLI-
VEIRA – Representante do Departamento de Polícia 
Federal; e PEDRO OSCAR VIOTTO – Diretor Setorial 
de Segurança Bancária da Federação Brasileira de 
Bancos – FEBRABAN. Composta a Mesa, após es-
clarecer sobre as regras a regularem os trabalhos da 
Audiência Pública, deu início às exposições, passan-
do a palavra aos expositores JOSÉ BOAVENTURA 
SANTOS e ADEMIR JOSÉ WIEDERKEHR. Assumiu 
a Presidência o Deputado Nelson Pellegrino que, dan-
do continuidade aos trabalhos, passou a palavra aos 
Senhores SALMEN KAMAL GUAZALE e RODRIGO 
ANDRADE OLIVEIRA. Retomou a Presidência dos Tra-
balhos o Deputado Paulo Pimenta que, em seguida, 
passou a palavra ao Senhor PEDRO OSCAR VIOTTO. 
Encerradas as exposições, o Presidente deu início aos 
debates passando a palavra, conforme lista de inscri-
ção, ao Deputado Nelson Pellegrino. Em seguida, aos 
participantes previamente inscritos, Senhores Manoel 
Pereira Batista, João Soares, José Estevão da Costa 
Filho, Sival Luiz Cerqueira Santos, Gilber Lopes, Ju-
ber de Oliveira, Heralde Silva Santos, José Vicente da 
Silva Filho, Francisco Rodrigues, Anselmo Araújo de 
Santana, Francisco Dias Jacaúna, Edmilson Rodri-
gues da Silva e Miriam Cleusa Fochi. Para responder 
aos questionamentos e fazer as considerações finais, 
o Presidente concedeu a palavra aos expositores, na 
seguinte ordem: PEDRO OSCAR VIOTTO, RODRIGO 
ANDRADE OLIVEIRA, SALMEN KAMAL GUAZALE, 
ADEMIR JOSÉ WIEDERKERHR e JOSÉ BOAVENTU-
RA SANTOS. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
convocou os membros para o Seminário destinado a 
discutir a “Qualidade da Energia Elétrica na Área Rural 
do Estado do Rio Grande do Sul”, a ser realizado no 
dia 05 de julho de 2010, às 14 horas, no CTG – Centro 
de Tradições Gaúchas, na cidade de Crissiumal/RS, e 
encerrou os trabalhos às treze horas e cinco minutos. 
E, para constar, eu, Sônia Hypolito, lavrei a presente 
ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado Paulo Pimenta, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da 
reunião encontra-se gravado, passando o arquivo de 
áudio a integrar seu arquivo documental.

O   SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) 
– Declaro aberta esta audiência pública da Comissão 
de Legislação Participativa, originada do Requerimen-
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to nº 122, de 2010, de minha autoria, para debater o 
tema Segurança Bancária.

Para compor a Mesa dos debates, convido o Sr. 
José Boaventura dos Santos, Presidente da Confedera-
ção Nacional dos Vigilantes – CNTV; o Sr. Ademir José 
Wiederkehr, representante da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro – CONTRAF; 
o Sr. Rodrigo Andrade Oliveira, Coordenador-Geral 
Substituto de Controle de Segurança Privada do De-
partamento de Polícia Federal; o Sr. Salmen Kamal 
Guazale, Vice-Presidente para Assuntos Jurídicos e 
Institucionais da Federação Nacional das Empresas 
de Segurança e Transporte de Valores – FENAVIST; 
e o Sr. Pedro Oscar Viotto, Diretor Setorial de Segu-
rança Bancária da Federação Brasileira de Bancos – 
FEBRABAN. 

Desejo informar que esta audiência pública está 
sendo transmitida ao vivo através do site da TV Câ-
mara, na Internet, para todo o País e posteriormente 
será transmitida, na íntegra, na grade de programa-
ções da TV Câmara.

Quero agradecer a todos a presença, especial-
mente aos Srs. Ademir e Boaventura, que têm trazido 
a esta Casa, de maneira constante e permanente, a 
preocupação com relação a esse tema. 

Sem dúvida alguma, é um assunto extremamen-
te atual. Pela própria repercussão que a imprensa de 
todo o País deu a esta audiência pública, fica eviden-
te que é um tema que merece atenção muito especial 
por parte desta Casa.

Inúmeras situações em todo o Brasil revelam a 
necessidade de aperfeiçoamento das normas e talvez 
até da legislação relativa a esta matéria. Eu mesmo, 
esta semana, protocolei o Projeto de Lei nº 7.548, que 
altera dispositivos da Lei nº 7.102, de 20 de julho de 
1983, que dispõe sobre segurança para estabeleci-
mentos financeiros. 

Essa proposição que apresentei foi motivada pelos 
bancários e pelos vigilantes de todo o País e se baseia 
inclusive em um procedimento que tem sido adotado 
pela Caixa Econômica Federal, no qual o processo 
de abertura e fechamento das agências bancárias é 
feito por profissionais especializados de empresas de 
vigilância, diferentemente de algumas instituições fi-
nanceiras e bancárias que, muitas vezes, têm utilizado 
o próprio bancário, que leva a chave para casa e tem 
sido vítima de crimes de sequestro e de outras situ-
ações semelhantes por conta de ter em sua posse a 
chave do cofre, a chave do banco. Evidentemente, não 
é um profissional que está habilitado nem deve ter a 
responsabilidade de fazer a abertura e o fechamento 
da agência bancária. 

A Caixa Econômica Federal já adotou um pro-
cedimento em que todo o processo de abertura e fe-
chamento de suas agências é feito por empresas de 
vigilância. O nosso projeto prevê que esse procedi-
mento seja estendido a todas as demais instituições 
financeiras e bancárias.

Nada melhor do que especialistas no assunto 
para nos darem uma contribuição. Vamos estabele-
cer um tempo inicial de 10 minutos para cada um dos 
expositores fazer  sua primeira apresentação. Poste-
riormente, abriremos o debate para a participação dos 
demais colegas Deputados e interessados no assunto 
que, no decorrer do debate, com certeza estarão aqui 
conosco.

Sr. José Boaventura, a palavra está a sua dis-
posição.

O SR. JOSÉ BOAVENTURA SANTOS – Inicial-
mente quero desejar um bom dia a todos, especialmen-
te ao Deputado Paulo Pimenta, que consideramos um 
dos maiores conhecedores do tema segurança, estu-
dioso dos assuntos da segurança privada, parceiro da 
nossa categoria e de todos aqueles que defendem a 
vida, que defendem um bem maior; ao companheiro 
Ademir, aqui representando a CONTRAF juntamente 
com outros companheiros; ao Dr. Rodrigo, da Polícia 
Federal; ao Dr. Viotto, parceiro da Comissão Consultiva, 
representando a FEBRABAN; e ao Dr. Salmen, repre-
sentando a FENAVIST, a federação patronal.

Eu queria fazer o registro da presença de com-
panheiros sindicalistas representantes dos trabalhado-
res do Ceará, do Pará, do Rio de Janeiro, de Goiás, 
de Brasília, da Bahia, do Paraná, de Tocantins, todos 
eles preocupados com o tema e interessados também 
em contribuir.

Sem dúvida nenhuma, Deputado Paulo Pimenta, 
senhoras e senhores, nós, trabalhadores vigilantes, 
ainda não conseguimos baixar a nossa inquietação 
diante do episódio registrado na cidade de São Pau-
lo há cerca de 60 dias, quando um vigilante em uma 
agência bancária sacou de uma arma e atirou em um 
aposentado. 

É óbvio que vamos ver, no dia a dia da nossa ati-
vidade, da nossa atuação profissional, uma série de 
episódios em que ora o vigilante é o protagonista, ora o 
trabalhador é vítima. Esse episódio, que alguns, princi-
palmente a mídia, reduzem a uma simples condenação, 
a um simples apontamento de culpa àquele trabalhador, 
nos provoca a necessidade – e esta audiência acontece 
em momento muito oportuno – de nos perguntarmos 
por que acontece um episódio daquele, uma fatalidade 
como aquela em uma agência bancária.

Como eu disse, fica muito fácil – e grande parte 
da mídia nesse momento o faz – apontar o dedo para 
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aquele vigilante e dizer que ele é culpado. Mas será 
que efetivamente as condições daquele trabalhador 
naquele instante, naquele momento, nos permitem 
simplesmente aceitar sua culpa e condenação? Será 
que aquele trabalhador, que alguns apontam não ser 
qualificado, realmente não era qualificado e prepara-
do para estar ali? 

Observando o histórico daquele trabalhador – 
como o de outros tantos -, o companheiro Pedro, vemos 
que aquele vigilante trabalhou na mesma empresa por 
mais de 11 anos e por um tempo quase igual trabalhou 
em agência bancária, sem que nesse período houves-
se qualquer registro de anormalidade ou situação que 
pudesse atentar contra a vida das pessoas; muito pelo 
contrário, o tempo todo protegeu a vida das pessoas, e 
com ações exemplares. O que pode ter levado aquele 
trabalhador a protagonizar aquela fatalidade?

Então, vamo-nos perguntar como se dá, na maio-
ria das vezes, o funcionamento da segurança priva-
da, principalmente no sistema financeiro; vamo-nos 
perguntar até que ponto as empresas que  os bancos 
contratam conseguem efetivamente cumprir a tarefa 
de prover a segurança; até que ponto, numa situação 
de necessidade, aquele trabalhador que está numa 
agência bancária pode buscar apoio operacional de 
uma empresa; até que ponto esse trabalhador, que 
passa por curso de formação, por reciclagem bianual, 
por um psicoteste a cada 2 anos e, dentre as exigên-
cias, também é obrigado a comprovar a sua ficha limpa 
criminal pode protagoniza aquele episódio. 

Nas respostas a essas indagações vamos encon-
trar algumas constatações que nos permitem, neste 
espaço privilegiado, continuar fazendo algumas re-
flexões. 

Deputado Paulo Pimenta, em boa parte das situ-
ações – posso dizer isso de forma muito precisa -, nas 
2 maiores empresas de segurança do meu Estado, a 
Bahia, se um trabalhador está em uma agência bancária 
neste momento e liga para a empresa, o telefone não 
atende; se naquele momento ele precisa de um apoio 
porque está acontecendo alguma situação, o telefone 
da empresa simplesmente não atende. A única forma 
de comunicação que ele tem é um telefone, mas este 
não atende. Então, em termos de apoio operacional, 
boa parte das empresas contratadas pelos bancos não 
conseguem dar conta de sua tarefa.

Em outra ponta, se em determinado momento 
esse trabalhador não tem condição psicológica de 
estar num local prestando serviço, principalmente es-
tando armado, porque aconteceu algum episódio na 
sua vida, faleceu alguém ou ele está com algum de-
sequilíbrio emocional, e se dirige a sua empresa para 
dizer que não tem condição de estar armado naquele 

local, a principal resposta que vai ouvir da empresa é 
que ou ele vai trabalhar ou é demitido. 

Temos notícia, por exemplo, de que aquele vi-
gilante da agência do BRADESCO de São Paulo, no 
início do ano, já tinha expressado para a empresa que 
não estava mais se sentindo em condições psicológi-
cas para atuar naquele local porque ali havia muita 
pressão, havia muitos conflitos, as pessoas paravam 
na porta giratória, tiravam a roupa, apontavam-lhe o 
dedo. E a informação que temos é de que lhe disse-
ram que ele tinha de continuar um pouco mais naque-
la agência bancária e que não precisava de nenhum 
apoio psicológico, não tinha necessidade disso e não 
precisava sair daquele posto. E em maio aconteceu 
aquele episódio. 

E aí nos perguntamos: o que as empresas es-
tão fazendo em relação ao apoio psicológico do tra-
balhador? 

Ouvi de um empresário do meu Estado quando 
comentava isso – inclusive, dirigente do sindicato pa-
tronal – a seguinte resposta a essa reflexão: o vigilante 
fazia um psicoteste a cada 2 anos, portanto, durante 2 
anos ele estava garantido de que não teria nenhuma 
alteração de cunho psicológico, como se um psicoteste 
fosse um selo colado na testa do trabalhador dizendo 
que ele durante 2 anos não teria nenhuma alteração 
de âmbito psicológico. 

Daí, há de se perguntar, Deputado Paulo Pimenta, 
senhoras e senhores: até que ponto estamos enfrentan-
do a questão da violência, da necessidade de prover a 
segurança dos trabalhadores, dos usuários do sistema 
financeiro, com a responsabilidade e a seriedade que 
as pessoas precisam, que a vida precisa? 

Na semana passada, no Estado da Bahia, foi 
divulgada uma estatística de que, somente em 2010, 
houve quase 30 ataques a bancos, e na sua grande 
maioria ocorreu sequestro de bancários e seus fa-
miliares; em alguns casos houve o sequestro até de 
vigilantes, porque também existe vigilante, Deputado 
Paulo Pimenta, que leva a chave de agência bancá-
ria para casa, colocando a sua vida e também a de 
seus familiares em risco. Somente neste ano já hou-
ve no Estado da Bahia quase 30 ataques a agências 
bancárias.  Nesse  contexto, muitas vezes ouvimos o 
discurso de que é importante a bancarização. Porém, 
a bancarização nem sempre é acompanhada da pre-
ocupação com a segurança.

Na minha cidade – e em todas as grandes cida-
des do Brasil temos acompanhado isso -, instala-se 
caixa eletrônico em qualquer boteco. Mas para que 
serve esse caixa eletrônico sem que se proveja sequer 
a segurança dos vigilantes que vão levar o dinheiro 
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para abastecê-lo? Os vigilantes continham contando 
o dinheiro do caixa no local. 

Os companheiros e os representantes da FEBRA-
BAN têm participado conosco de uma mesa de media-
ção na Procuradoria-Geral do Trabalho e assumido o 
compromisso conosco de que não vai mais acontecer 
contagem de dinheiro no local do caixa eletrônico, mas 
continua acontecendo. Há menos de um mês, estáva-
mos realizando um congresso no Hotel Nacional e nos 
deparamos com uma equipe de vigilantes da empresa 
Confederal fazendo o abastecimento do caixa eletrônico 
do Banco do Brasil no saguão do Hotel Nacional, onde 
há circulação de hóspedes e outras tantas pessoas que 
ali participam de eventos. Temos inclusive fotografias 
de vigilantes fazendo o abastecimento de caixas ele-
trônicos, um momento em sua vida corre risco. 

Esses vigilantes têm sido vítimas de assassi-
natos, Deputado Paulo Pimenta. Aqui em Brasília, há 
quase 2 anos morreu um vigilante na W3; no Espíri-
to Santo, 2 foram assassinados em um shopping. Ou 
seja, o histórico de trabalhadores que perdem a vida 
por força dessa forma, a nosso ver, não tão preocu-
pada com a vida das pessoas, onde se busca fazer a 
bancarização. 

Acreditamos no poder do Estado e, principal-
mente, no papel da Polícia Federal na fiscalização. De 
certa forma, a Polícia Federal tem dado respostas a 
essa questão da segurança, mas ainda temos muitos 
problemas no tocante à fiscalização e ao cumprimen-
to da legislação. Os próprios bancos admitem que há 
agências que possuem um só vigilante, quando a lei 
diz é preciso, no mínimo, 2 vigilantes. E, aí, como fica 
a responsabilidade com a vida das pessoas em um 
ambiente onde não se cumpre a lei, onde não exis-
tem alarmes que funcionem de forma efetiva, onde se 
fornece a um vigilante armamento quebrado, munição 
vencida, onde não se fornece coletes à prova de bala 
aos vigilantes? 

Estamos falando disso porque, a cada reunião 
da Comissão Consultiva da Polícia Federal, aplica-se 
crescente volume de punição aos bancos e às empre-
sas. Na última reunião, realizada no dia 8 deste mês, 
os bancos receberam multas que ultrapassaram 3 mi-
lhões de reais. As empresas de segurança receberam 
multas que ultrapassaram 1 milhão e 60 mil reais, fruto 
do descumprimento de obrigações no que diz respei-
to aos equipamentos de segurança dos vigilantes, do 
descumprimento de obrigações com a vida dos traba-
lhadores e dos clientes.

Portanto – e para concluir, Deputado Paulo Pi-
menta –, é urgente que esta Casa legislativa e a Co-
missão presidida por V.Exa., um espaço fundamental, 
que permite que os setores organizados da sociedade 

possam se manifestar, acolham essas demandas dos 
trabalhadores. 

Os instrumentos que temos – e sobre esse as-
sunto o Dr. Rodrigo, da Polícia Federal, pode falar me-
lhor – devem ser revistos. E a legislação precisa ser 
cumprida, mas também atualizada. Quanto a isso não 
há dúvida. Mas, mesmo na legislação hoje existente, 
ainda temos muitos problemas que põem em risco a 
vida das pessoas e a dos trabalhadores. Consequente-
mente, não há por que ficarmos alheios à realidade, a 
uma situação em que bancos e empresas prestadoras 
de serviço tratam a questão da segurança como uma  
mercadoria de segunda importância, como algo que 
não precisa efetivamente de responsabilidade maior.

Deputado Paulo Pimenta, temos proposto, na 
perspectiva de atualizar a legislação, que, para atu-
ar no sistema financeiro, por exemplo, os vigilantes, 
além do curso básico comum para todo mundo, tam-
bém recebam treinamento específico para o sistema 
financeiro e o curso que, no nosso segmento, chama-
mos de extensão. Isso porque o vigilante que recebe 
o treinamento básico é o mesmo que a empresa hoje 
pode colocar no banco; amanhã, no cemitério; depois 
de amanhã, numa maternidade, e, depois de depois 
de amanhã, de novo no banco, quando sabemos que 
cada ambiente desse tem suas particularidades e, às 
vezes, requer profissionais ambientados e adequados 
à situação. Consequentemente, há a perspectiva de 
que o profissional seja cada vez mais qualificado.

Antes de mais nada, e acima de tudo, senhoras 
e senhores, nós nos deparamos com algumas fatali-
dades e episódios – e volto a falar do caso ocorrido 
numa agência do BRADESCO em São Paulo -, em 
que os trabalhadores são considerados unicamente 
como culpados.

Afirmamos de forma bem categórica que, no caso 
da morte daquele aposentado, o vigilante não é cul-
pado. Ele responderá e pagará pelo crime, mas, antes 
disso, as empresas que não lhe dão apoio psicológico 
e operacional precisariam responder por esse tipo de 
procedimento, por essas situações, para não ficarmos 
apontando de forma simplista e curta que aquela situ-
ação se resumiu a um vigilante sacar uma arma e dar 
um tiro em outro trabalhador.

Esse vigilante, inclusive, já havia manifestado de 
forma clara sua dificuldade em conviver em ambiente 
estressante como é o bancário, assim como também 
são estressantes os hospitais e escolas, em que os 
vigilantes convivem, por exemplo, Deputado, com dro-
gas e outros tipos de violência.

Ao nosso ver, a reflexão sobre esse quadro pre-
cisa ser feita de forma muito mais aprofundada e aba-
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lizada. Não se pode simplesmente apontar o dedo e 
dizer que o trabalhador é o único culpado.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) 

– Muito obrigado, Sr. José Boaventura Santos, pela sua 
manifestação inicial. 

De imediato, passo a palavra para o Sr. Ademir 
José Wiederkehr – já nos conhecemos há bastante 
tempo, mas sempre tenho dificuldade para dizer seu 
sobrenome -, do Município de Feliz, representante da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro, para fazer sua manifestação.

O SR. ADEMIR JOSÉ WIEDERKEHR – Bom dia, 
Deputado Paulo Pimenta, demais integrantes da Mesa 
– José Boaventura, parceiro nas lutas pela segurança; 
Salmen Guazale, da FENAVIST; Rodrigo Oliveira, da 
Polícia Federal, e Pedro Viotto, da FEBRABAN –, se-
nhoras e senhores presentes. 

O fato de a Casa estar lotada nesta manhã mostra 
o interesse da sociedade brasileira, dos trabalhadores 
em especial, por esse tema da segurança bancária.

Cumprimento o Deputado Paulo Pimenta pela 
iniciativa de propor esta audiência pública, atendendo 
a requerimento da Confederação Nacional dos Vigilan-
tes – CNTV, porque realmente é um tema que exige 
que os legisladores se dediquem para encontrar me-
didas que ajudem a termos mais segurança e possam 
evitar tragédias como a que há pouco foi descrita pelo  
companheiro Boaventura.

O tema da segurança bancária faz parte de um 
tema maior: a violência. É um tema complexo e que 
tem várias origens. Há uma série de soluções que 
precisam ser encaminhadas, desde as questões de 
saúde, educação, cultura, oportunidades, emprego, 
enfim, de vários setores. 

Na questão da segurança, é necessário que se 
possa discutir medidas preventivas e atendimento, para 
enfrentarmos essa situação.

Na condição de representante da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, tenho 
participado de várias frentes para tratar desse tema. 
Uma dessas frentes foi referida aqui pelo Boaventura, 
a Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança 
Privada – CECASP. Lá. são apreciados os processos 
movidos pela Polícia Federal em relação ao não cum-
primento da Lei nº 7.102, de 1983, que trata da se-
gurança nos estabelecimentos financeiros. É uma lei 
simples, que torna obrigatória a presença de vigilan-
tes (no mínimo, 2 profissionais), o uso de alarme (um 
alarme que funcione), um equipamento opcional, um 
cofre por retardo, uma câmera de filmagem ou outro 
equipamento. Essa lei é de 1983, mas não tem sido 
cumprida integralmente pelos bancos e pelas empre-

sas de vigilância e de transportes de valores. Já foram 
referidos aqui os processos que têm sido movidos. 

No ano passado, apenas os bancos foram mul-
tados em mais de 15 milhões de reais por descumpri-
mento dessas leis. Houve também multas este ano. 
Tivemos duas reuniões este ano. Numa, os bancos 
foram multados em 1 milhão, 540 mil reais. Na outra, 
as multas chegaram a 3 milhões de reais.

Então, há o descumprimento da legislação. E, 
com os lucros que têm, os bancos não têm motivos 
para deixar de cumprir as leis de segurança, que são 
básicas.

Verificamos também que algumas medidas que 
a Polícia Federal tem adotado precisam ser alteradas. 
Já foi referida aqui pelo companheiro Boaventura a 
Mensagem nº 12/09, que trata da questão do horário 
do almoço dos vigilantes. Esta mensagem flexibiliza 
a lei, ou seja, permite que, na hora do almoço, fique 
apenas um vigilante na agência, embora o plano de 
segurança preveja no mínimo 2 profissionais. Isso tem 
de ser mudado, porque expõe as agências ao risco. Tem 
acontecido assalto durante o horário de almoço, como 
ocorreu recentemente em Recife. Portanto, essa medida 
tem de ser revogada. Já fizemos essa solicitação para 
a Polícia Federal e para o Ministério da Justiça.

Também verificamos que é preciso submeter 
as cooperativas de crédito às normas de segurança. 
Afinal, as cooperativas de crédito viraram bancos. No 
Rio Grande do Sul, por exemplo, Deputado Pimenta, 
temos o SICREDI, que tem verdadeiras agências ban-
cárias, onde o cliente abre conta, paga contas, enfim, 
faz todas as operações. Mas o SICREDI não é obri-
gado a cumprir as normas básicas de segurança. Foi 
editada pela Polícia Federal uma mensagem que exi-
gia das cooperativas de crédito as medidas previstas 
no plano de segurança, mas ela foi revogada, sob a 
alegação de que há um decreto-lei que ainda precisa 
ser regulamentado. Portanto, no nosso entendimento, 
é preciso estender para as cooperativas de crédito as 
normas de segurança.

Queremos destacar também que temos procura-
do os bancos para discutir as questões de segurança. 
Temos uma Comissão de Segurança prevista na nossa 
Convenção Coletiva de Trabalho, e um dos compromis-
sos, no ano passado, foi o de retomar esses trabalhos 
que estavam parados. Estamos discutindo com os 
bancos – já tivemos 3 reuniões e há uma nova reunião 
marcada para o dia 20 de julho. Esperamos  avançar, 
criar medidas de atendimento para as vítimas de assal-
to e sequestros, bem como medidas preventivas, para 
trazermos mais segurança para os bancários.

Também participamos, no Ministério Público do 
Trabalho, da mediação proposta para discutir trans-
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porte de valores. Concordamos com o Boaventura: 
não é possível que o vigilante, na hora em que vai 
fazer o abastecimento de um caixa eletrônico, tenha 
de proceder à contagem e ao manuseio do dinheiro. 
Essas medidas não podem ser feitas ali, na hora em 
que está abastecendo o caixa eletrônico. Já existem 
equipamentos disponíveis no mercado que permitem 
que o vigilante simplesmente substitua aquela gaveta, 
o cassete, para a troca do dinheiro. Temos de ter segu-
rança nessas operações, ainda mais porque hoje há 
caixas eletrônicos espalhados por lugares em que as 
pessoas circulam livremente e onde não há nenhuma 
preocupação maior em garantir segurança para clien-
tes e usuários.

Também queremos que haja segurança no trans-
porte de valores e que o bancário não tenha de fazer 
esse transporte, como ainda acontece neste País. 
Muitos bancários têm de levar dinheiro para um posto, 
para um cliente. Isso não é papel de bancário, mas de 
empresa especializada em segurança. Isso é coisa para 
carro-forte. Então, queremos que não haja transporte 
de valores sendo feito por bancários. Nós temos aqui, 
Deputado, várias notícias tiradas do site da CONTRAF, 
mostrando que bancários têm sido vítimas dessa prá-
tica, assim como decisões judiciais...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) 
– A CONTRAF tem números estatísticos, o número de 
assaltos ocorridos no último período?

O SR. ADEMIR JOSÉ WIEDERKEHR – Temos 
e, em seguida, vamos apresentá-los. 

Então, queremos passar essas informações, mos-
trando a questão do transporte de valores sendo feito 
por bancários, o que é inadmissível. 

Também queremos ter segurança na hora em 
que o carro-forte faz o abastecimento das agências 
e postos. Essa atividade também tem de ser segura, 
tem de ser feita em espaço privativo, próprio, adequa-
do, seguro. 

Procuramos igualmente o Ministério do Trabalho, 
Deputado, para lá também ser aberta uma discussão 
sobre as questões de segurança no ramo financeiro. 
Propusemos um estudo sobre a possibilidade de criar-
mos uma norma regulamentadora de segurança no 
ramo financeiro. Tivemos o apoio do Ministério do Tra-
balho, mas a bancada dos empregadores foi contrária. 
E, na última reunião, o Ministério se comprometeu a 
fazer estudos sobre o assunto. O Ministério do Traba-
lho tem de atentar para esse problema de insegurança 
que o trabalhador vive no ramo financeiro.

Estamos preocupados com os números. Não 
temos uma estatística nacional – é um dos sonhos 
que temos. Já pedimos para os bancos essas infor-
mações, para que possamos acompanhar a evolução 

das ocorrências e estudar medidas que melhorem 
essa situação.

Temos acesso a alguns dados, mas muitas Se-
cretarias de Segurança Pública não divulgam esses 
dados. Em são Paulo, por exemplo, agora é divulgado. 
Lei da Assembleia Legislativa agora obriga o Estado 
a divulgar. No ano passado, houve 253 roubos a ban-
cos no Estado de São Paulo – dados da Secretaria 
Estadual de Segurança Pública. No primeiro trimestre 
deste ano, foram 48 os roubos a bancos na cidade de 
São Paulo e 66 em todo o Estado, números oficiais 
da Secretaria. 

Quanto ao Rio Grande do Sul, Deputado, temos os 
dados que o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre 
levantou a partir de notícias da imprensa e de informa-
ções da categoria. Segundo esses números, este ano 
já houve 83 ataques a bancos, aí incluídos assaltos, 
tentativas, sequestros, furtos e arrombamentos em 
agências, postos de serviços e caixas eletrônicos. São 
números assustadores.

Hoje  há um novo tipo de crime que assusta ban-
cários, vigilantes e clientes: a chamada “saidinha de 
banco”. Esse crime é praticado na frente da agência, 
nas proximidades, no estacionamento, enfim, em lo-
cais próximos. 

Em Belo Horizonte, segundo a imprensa, os dados 
da polícia indicam que, nos últimos 7 meses, a média 
mensal desses crimes chega a 70. É um número as-
sustador que mostra que temos de tomar medidas de 
segurança nas agências. Precisamos também melho-
rar a segurança pública, com mais policiais e viaturas. 
Os bancos devem fazer sua parte. Não é possível que 
não tenhamos solução para isso. 

Deputado, não é proibindo o uso de celular que 
vamos resolver a “saidinha de banco”, porque se al-
guém está de olho num cliente que faz uma operação no 
caixa convencional ou no caixa eletrônico não precisa 
usar o celular. Pode simplesmente olhar esse cliente, 
segui-lo e cometer o crime lá fora. Proibir o celular é 
um paliativo que não resolve. Precisamos melhorar as 
condições de segurança do estabelecimento utilizan-
do porta giratória, porta de segurança, na entrada das 
agências, antes do autoatendimento. Hoje, um terço 
das operações bancárias ocorrem nos caixas eletrô-
nicos. Na boca do caixa, como se diz, só ocorrem 9% 
das transações, segundo dados da FEBRABAN. En-
tão, precisamos ter segurança também nos espaços 
de autoatendimento. Hoje, a Polícia Federal já obriga 
que haja vigilante nesses locais. E, para que haja segu-
rança também para esse trabalhador, a porta giratória 
tem de estar antes do autoatendimento, se não, qual-
quer um entra e pode tirar a arma do vigilante, como 
acontece muitas vezes, para cometer crimes. 
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Precisamos melhorar a estrutura de segurança. 
Propomos divisórias opacas nas baterias de caixas e 
nos caixas eletrônicos, para dar privacidade à operação 
bancária. Propomos igualmente a adoção de vidros blin-
dados nas agências; instalação de câmeras na agência 
e na parte externa, com monitoramento em tempo real. 
Isso é possível. Já existem bancos que trabalham des-
sa forma. São medidas de segurança que vão ajudar 
a enfrentar o crime da “saidinha de banco”.

Temos acompanhado a questão das mortes, 
que nos assusta muito. Pessoas estão morrendo em 
assaltos, sequestros e ataques a bancos. No primei-
ro semestre deste ano, segundo nosso levantamento, 
foram 11 mortes em ataques a bancos. Vou ler ape-
nas os títulos das notícias que estão no site da nossa 
Confederação: “Vigilante é morto em assalto a posto 
do Banco do Brasil, na Bahia”; “Um bancário está entre 
8 mortos em assalto ao BRADESCO no Maranhão”; 
“Vigilante morre em tentativa de assalto a caixa eletrô-
nico do Banco do Brasil em Cambé, Paraná”; “Idosa é 
morta em saidinha de banco, no Rio de Janeiro”; “Tran-
seunte morre e cliente é ferido em tiroteio em frente ao 
Santander, em Recife”; “Cliente é morto após assalto 
em saidinha de banco, no BRB, em Taguatinga”; “Mu-
lher é morta em assalto de saidinha de banco em Belo 
Horizonte”; “Homem é morto durante assalto a posto 
do BANRISUL, no norte gaúcho”; “Morre ex-Prefeito 
de Gramado dos Loureiros, Rio Grande do Sul, bale-
ado em assalto ao BANRISUL”; “Vigilante é morto em 
tiroteio, durante ataque a carro forte em Gramado”; 
“Cliente é morto em assalto no estacionamento do 
Itaú/UNIBANCO de Londrina”. 

São 11 mortos no primeiro semestre deste ano, 
uma média de quase 2 por mês. Essa situação não 
pode continuar. Além das mortes, há os feridos, pes-
soas traumatizadas. Precisamos tomar medidas em 
relação a isso. 

São vários também os casos de sequestro de 
gerentes por causa da chave, como o Deputado men-
cionou há  pouco.

Parabenizo V.Exa., Deputado, pela iniciativa de 
propor esse projeto a esta Casa. Não é possível que 
hoje, com tanta tecnologia disponível, o bancário tenha 
de levar a chave do cofre ou a chave da agência para 
casa, ou o vigilante levar a chave da agência para casa. 
Há alternativas para isso, sejam eletrônicas, sejam de 
empresas especializadas de segurança, como faz a 
Caixa Econômica Federal em grande parte deste País, 
para fazer a abertura e o fechamento das unidades.

Não podemos expor as pessoas ao risco. Na se-
gurança, precisamos trabalhar sempre com o objetivo 
de reduzir riscos. Se não é possível eliminá-los, vamos 

reduzir os riscos. Então, precisamos tomar medidas 
nesse sentido.

Precisamos, então, adotar medidas para enfren-
tar assaltos e sequestros. A família dos bancários está 
exposta a sequestros. Temos discutido com os bancos 
o atendimento a essas pessoas e medidas para se 
evitar esse risco. Precisamos evitar que aconteçam 
essas tragédias.

Achamos fundamental, nesse processo de ban-
carização, que a segurança seja debatida. É positiva 
para o País essa bancarização que traz mais pessoas 
para o sistema financeiro e é fruto do crescimento da 
economia, da distribuição de renda, da melhoria da 
renda do trabalhador. 

Hoje os bancos se interessam em trazer mais 
pessoas para as suas unidades. Antigamente, a política 
era outra. Então, é positivo esse processo de banca-
rização. Agora, para tanto, precisamos ter segurança, 
e não é isso que acontece.

No ano passado, segundo dados da FEBRA-
BAN, o número de agências cresceu 5,2%, enquanto 
o de correspondentes bancários saltou 38%. Então, 
percebemos que os bancos estão elegendo corres-
pondentes em todos os locais. Assim, hoje, farmácia 
é correspondente, açougue é correspondente. Acha-
mos, porém, que banco é banco, farmácia é farmácia, 
açougue é açougue, lotérica é lotérica. Precisamos ter 
agências bancárias, postos bancários, para que real-
mente tenhamos segurança para quem trabalha ali e 
para quem utiliza os serviços. 

Quero concluir dizendo que a Confederação dos 
Bancários e a Confederação dos Vigilantes elabora-
ram projeto de lei de segurança privada, usando várias 
propostas formuladas pela Polícia Federal, propostas 
aprovadas em nossos congressos e conferências nos 
fóruns dos bancários e dos vigilantes, para mostrar que 
é possível atualizarmos a legislação, mantendo e incor-
porando avanços, para que possamos trazer segurança 
para bancários, vigilantes e clientes e não mais assistir-
mos a essas tragédias que só temos a lamentar.

O colunista Paulo Sant’Ana, do Rio Grande do Sul, 
o mais lido da imprensa gaúcha, escreveu há pouco 
tempo artigo sobre a questão dos assaltos, segundo 
o qual os assaltos são de alto risco, menos para os 
bancos, porque os bancos têm seguros e tudo mais. 
Agora, o trabalhador, o cliente, o usuário ou mesmo o 
transeunte muitas vezes perdem a vida. E a vida, que 
recebemos gratuitamente de Deus, é o maior patrimônio 
que temos e não podemos perdê-la dessa forma. 

Portanto, o maior patrimônio a se protegido não 
é o dinheiro, mas a vida das pessoas. 

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Pellegri-

no) – Obrigado, Sr. Ademir. 
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Passo a palavra ao Sr. Salmen Kamal Guazale, 
Vice-Presidente de Assuntos Jurídicos e Institucionais 
da Federação Nacional das Empresas de Segurança 
e Transporte de Valores – FENAVIST.

O SR. SALMEN KAMAL GUAZALE – Sras. e Srs. 
Parlamentares e sindicalistas, meu bom dia a todos. 

Foram apresentados os problemas, os números; 
agora, precisamos falar sobre soluções. E apresentar os 
problemas é a parte mais fácil, solucioná-los é que são 
elas. Não podemos ser ingênuos. Todos nós sabemos 
a quantas anda a segurança pública em nosso País.

E esse  quadro tem reflexo direto na segurança 
privada. Sabemos que a atividade da segurança pri-
vada é suplementar à atividade do Estado. Então, se 
o Estado não prover a sociedade de segurança, as 
empresas de segurança terão muita dificuldade em 
fazer o papel do Estado.

Nos Tribunais Superiores, é claro e é patente, a 
responsabilidade das empresas é responsabilidade de 
meio, não é responsabilidade de resultado. Ou seja, 
as empresas de segurança privada precisam esgotar 
os meios possíveis ao seu alcance que não estejam 
engessados pela legislação federal para fornecer a 
segurança suplementar.

Em razão disso, podemos dizer que a eficiência 
da segurança privada está diretamente ligada à efici-
ência da segurança pública. Mas vou tentar manter o 
foco na segurança bancária, muito embora, quando 
falamos em segurança, estejamos falando no gênero 
do qual a segurança bancária é espécie. Como disse, 
vou tentar propor soluções, porque mostrar os proble-
mas é muito fácil, todos sabem fazer isso.

Inicialmente, quero dizer que as empresas de 
segurança não têm problema algum em relação ao 
surgimento de novas despesas. As empresas presta-
doras de serviços são meras repassadoras de custo. 
A propósito, vejo aqui uma reivindicação antiga dos 
vigilantes. Quero até adiantar que essa questão dos 
30% foi debatida ontem na Federação Nacional das 
Empresas de Segurança, e foi determinado que todos 
os sindicatos patronais e laborais se reúnam em seus 
sindicatos, nos Estados, e insiram nas convenções 
coletivas esse percentual.

Então, a questão dos 30%, posso garantir-lhes, 
vai estar nas convenções coletivas muito em breve.

Mais uma vez, as negociações coletivas estão 
aí para pacificar os conflitos que nascem da relação 
capital/trabalho. E é esse ponto que quero ressaltar, 
para apresentar soluções. 

Companheiro Boaventura, tudo passa pela rela-
ção custo/eficiência/qualidade/resultado. O tomador de 
serviço quer contratar pelo menor custo. A empresa que 
está no mercado quer sobreviver. E alguns empresários 

se suicidam com os preços, e depois não conseguem 
atender o operacional, não conseguem fornecer ao vi-
gilante os equipamentos, a arma bem manutenida, a 
munição em dia, o uniforme decente. Isso é natural do 
mercado. Cabe a quem resolver essa questão?

O inciso XXVI do art. 7º da Constituição Federal 
reconhece os acordos e convenções coletivas de tra-
balho. E o inciso III do art. 8º da Constituição Federal 
dá aos sindicatos a legitimidade para defender os in-
teresses coletivos e individuais da categoria. Somados 
esses 2 preceitos constitucionais, posso afirmar, parte 
da solução está na mão dos sindicatos – sindicato pa-
tronal e sindicato laboral.

Depois, nos debates, gostaria de saber – e tenho 
certeza de que estão presentes vários sindicalistas – 
quais dos sindicatos laborais aqui presentes praticam 
ações de cumprimento junto à Justiça do Trabalho.

Tenho aqui uma proposta antiga, um experimento 
que já vai para 10 anos, que foi feito com muita cautela 
no Estado do Mato Grosso, os sindicatos patronal e 
laboral se reuniram – depois ficarei à disposição para 
debater a viabilidade jurídica disso com qualquer um 
dos presentes – e inseriram nas convenções coletivas 
de trabalho  multas destinadas aos empregados, 50%, 
e os outros 50% destinados a um fundo para qualifi-
cação dos empregados.

Quando ingressamos com as primeiras ações de 
cumprimento na Justiça do Trabalho, os juízes estra-
nhavam um sindicato patronal estar presente numa de-
manda contra uma empresa e um tomador de serviço. 
E estranhavam porque não são empresários, são juízes. 
Se entendessem que o empresário sério, que está no 
mercado há 30 anos tentando se manter, porque hoje 
os preços são inexequíveis... Uma empresa que nasce 
e trabalha com um preço inexequível, sobrevive dando 
prejuízo ao Governo, aos empregados e à sociedade 
– sim, porque estamos falando de mortes aqui – du-
rante 3 anos. Depois, ela desaparece no mercado, e 
o dono monta outra empresa, contrata aqueles outros 
vigilantes e vai continuar dando prejuízo ao mercado. 

O sindicato patronal estava presente naquela de-
manda para ver se é possível fazer cumprir a legislação 
para todos. O que o sindicato patronal estava querendo 
com isso? Igualdade e lealdade concorrencial. Esse 
é um outro problema, é um câncer que não deixa as 
empresas de segurança trabalharem de forma correta. 
Digo empresas de forma genérica, porque os empre-
sários sérios estão aqui colocando a cara a tapa para 
ver se resolvem o problema.

Companheiro Boaventura e Parlamentares pre-
sentes, sugiro um debate mais aprofundado sobre um 
projeto de lei que dê sustentação a essa iniciativa dos 
sindicatos, principalmente dos sindicatos dos empre-
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gados, para que insiram em suas convenções coleti-
vas multas em virtude da inadimplência de cláusulas 
de convenções coletivas de trabalho e também de 
disposições contidas na CLT em favor do empregado 
e em favor de um fundo que pode ser criado, via lei. 
Esse fundo seria utilizado para a melhor qualificação 
dos empregados do segmento.

O que as empresas ganhariam com isso? Ob-
viamente, meus senhores, as empresas ganhariam 
um mercado menos desleal, um mercado que traria 
segurança para o empregado, para o empregador e, 
principalmente, para a sociedade, que é o que está 
sendo debatido aqui nesse momento.

Não podemos ser ingênuos, ficar aqui levantan-
do bandeira e esquecer o caos que está a seguran-
ça pública. Se segurança pública fosse eficiente, não 
existiria empresa de segurança.

Quero deixar aqui consignada a importância so-
cial desse segmento chamado segurança privada. 
Esse segmento gera meio milhão de empregos no 
Brasil, recolhe tributos dos quais os senhores não têm 
noção da quantidade, enfrenta questões trabalhistas 
e tributárias de forma voraz e, no meio de tudo isso, 
consegue promover um mínimo de segurança.

Falamos aqui só das infelicidades. Não falamos 
aqui das boas venturas da segurança privada. E quero 
encerrar deixando aqui, novamente, a minha disposi-
ção a debater e demonstrar a viabilidade jurídica de 
tudo o que expus até o momento.

Muito obrigado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Pellegri-

no) – Muito obrigado, Dr. Guazale. 
Passo a palavra ao Dr. Rodrigo Andrade Oliveira, 

Coordenador-Geral de Controle de Segurança Privada 
Substituto do Departamento de Polícia Federal.

O SR. RODRIGO ANDRADE OLIVEIRA – Primei-
ramente, gostaria de cumprimentar o Deputado Nelson 
Pellegrino, que ora preside esta audiência. Cumprimen-
to  também o Dr. Salmen Guazale, representante da 
FENAVIST, o Sr. José Boaventura, representando os 
vigilantes, o Sr. Ademir José Wiederkehr, representan-
do a CONTRAF, Dr. Pedro Oscar Viotto, representando 
a FEBRABAN, e demais presentes.

Vou fazer uma pequena contextualização a respei-
to do tema do ponto de vista da Coordenação-Geral de 
Controle de Segurança Privada, da Polícia Federal.

Entendemos que, como disposto na Constitui-
ção Federal, a segurança pública é dever do Estado 
e responsabilidade de todos. Tenham certeza de que 
esse formato construído na discussão dos assuntos 
da segurança privada é um formato bastante provei-
toso. E esta audiência é mais um exemplo do nosso 

dia a dia na discussão em prol da melhoria da segu-
rança privada.

Com todo o respeito à opinião agora recentemen-
te esposada pelo Dr. Salmen, devo dizer que a segu-
rança privada não existe por ineficiência da segurança 
pública. A segurança privada é uma atividade suple-
mentar à segurança pública. Ela faz parte do macro, 
que é a segurança pública, isso porque não é razoável 
que possamos imaginar uma segurança provida pelo 
Estado que se comprometa ou que se responsabilize 
ou que salvaguarde cada um dos cidadãos de per se. 
Não é razoável imaginarmos esse formato.

Portanto, a segurança privada é uma concessão 
do Estado para que o particular exerça essa atividade 
em determinados nichos, suprindo, suplementando a 
segurança pública. Não é substituindo. Os limites de-
vem estar perfeitamente estabelecidos.

Uma outra coisa interessante é que essa primeira 
colocação que faço a respeito da segurança privada 
poderia levar alguém a pensar que a segurança priva-
da só está voltada a quem pode pagar, o que é uma 
idéia equivocada – e temos exemplos que contrariam 
essa assertiva.

Por exemplo, o vigilante de um shopping, além de 
estar guarnecendo o patrimônio material, também está 
salvaguardando a incolumidade física das pessoas que 
transitam por ali. Então, a segurança privada também 
serve àqueles que não a pagam diretamente. 

A Polícia Federal, nesse contexto, tem um papel 
principalmente de mediar os interesses envolvidos. 

Acredito que a maioria dos senhores aqui pre-
sentes tenham noção, por menor que seja, do histórico 
legislativo concernente à segurança privada.

A nossa legislação é de 1983. Portanto, foi cons-
truída em outro momento histórico. Já se vão aí 27 anos. 
E, como sabemos, é uma legislação que já não atende 
perfeita e adequadamente à realidade atual.

No que diz respeito à segurança bancária, são 
vários os aspectos que demandam a atenção do Poder 
Público, demandam a discussão de todos os envolvidos 
para que nos aproximemos de um ideal.

É inegável  que, nos últimos 10 ou 15 anos, houve 
uma ascensão de classes sociais bastante significativa. 
Pessoas que não tinham acesso a determinadas coisas 
hoje o têm, principalmente a dinheiro. Recentemente, 
o Banco Central fez uma pesquisa a respeito da so-
cialização do dinheiro e chegou a números bastante 
impressionantes que dão conta de que expressivo nú-
mero de brasileiros lida com dinheiro em espécie. 

Houve um descompasso, no nosso entender, en-
tre essa socialização do dinheiro e a estrutura para o 
acesso da população a ele. Por isso, acreditamos que 
surgiram situações que hoje ainda estão descobertas 
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pela legislação. Refiro-me às cooperativas de crédito 
e aos correspondentes bancários, descobertas no que 
diz respeito à segurança bancária.

A Polícia Federal, notadamente nos últimos 3 
anos, sempre esteve aberta ao debate de todas as si-
tuações, procurando mediar os interesses envolvidos, 
encaminhando, sempre que possível, as propostas de 
melhoria da legislação e tomando as providências de 
sua alçada.

Nos últimos 2 anos – os componentes da Mesa 
têm conhecimento disso -, foi feito todo um trabalho de 
discussão visando ao encaminhamento de um projeto 
do novo Estatuto da Segurança Privada. Isso foi am-
plamente debatido com todos os setores envolvidos, e 
esse projeto encontra-se hoje em tramitação no Con-
gresso Nacional. Vai resolver todos os problemas da 
segurança privada? O ideal é esse.

Gostaria de finalizar esta primeira fala, parabeni-
zando a Casa pela iniciativa desta audiência pública. 
Como eu disse no início, é mais um exemplo dessa 
salutar discussão em busca das soluções dos proble-
mas que se apresentam, até mesmo porque a vida é 
dinâmica e, por isso, a legislação tem a necessidade 
de também ser dinâmica, adequando-se às realidades 
que se apresentam.

É sabido, é de fácil raciocínio que onde há dinhei-
ro, ocorre a atração da criminalidade. Então, o assunto, 
realmente, é bastante importante, e parabenizo esta 
Comissão pela iniciativa.

A Polícia Federal, como sempre, está à disposição 
para contribuir, para colaborar no que for possível para 
o aprimoramento da legislação, para o aprimoramento 
da fiscalização, enfim, para que seja prestado um ser-
viço seguro e de boa qualidade à sociedade.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) 

– Muito obrigado, Sr. Rodrigo.
Para concluir a participação da Mesa, vamos 

passar a palavra ao Sr. Pedro Viotto.
Antes, porém, mais uma vez, saúdo os senho-

res e as senhoras presentes, agradecendo por pres-
tigiarem esta iniciativa da Comissão de Legislação 
Participativa.

A TV Câmara está transmitindo ao vivo esta au-
diência pública para todo o Brasil. Neste momento, 
portanto, nossos trabalhos estão sendo transmitidos 
para todo o Brasil em tempo real.

Sr. Pedro, a palavra está  à  sua disposição.
O SR. PEDRO OSCAR VIOTTO – Deputado Paulo 

Pimenta, bom dia. Parabenizo V.Exa. pela iniciativa de 
realização desta audiência. Ela permite a todos fazer 
o debate e mostrar um pouco do que acontece nesse 
importante segmento da economia.

Cumprimento o Sr. Rodrigo, com quem temos um 
excelente convívio na Polícia Federal; o Sr. Ademir, da 
CONTRAF; o Dr. Salmen, que está iniciando agora um 
novo mandato na FENAVIST – desejo-lhe sucesso; e 
o Sr. Boaventura, nosso grande amigo, um dos deca-
nos da segurança privada. S.Sa. ajudou bastante a 
desenvolver o segmento da segurança privada. Milita 
na área desde a década de 80 e traz, nesse tempo 
todo, um longo conhecimento.

Destaco a presença do Sr. Wilson Gutierrez, 
Diretor Técnico da FEBRABAN, e do Sr. Eduardo, da 
nossa área jurídica.

Registro a presença do Coronel José Vicente, 
especialista na área de segurança. S.Sa. atuou por 
muitos anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo 
e já respondeu por alguns projetos de segurança para 
o Banco Mundial.

Deputado, para falarmos um pouco sobre segu-
rança bancária, é importante contextualizarmos no 
Brasil o sistema financeiro. 

Nós vivemos em um país de dimensões continen-
tais. O sistema financeiro é importante para o desen-
volvimento econômico e, em consequência, para o de-
senvolvimento da sociedade como um todo, dando uma 
alavancagem, proporcionando recursos, serviços.

Hoje nós temos 20 mil agências bancárias. Te-
mos também 6.700 postos de atendimento, que estão 
localizados dentro das empresas e que permitem mais 
facilidade e mais comodidade aos funcionários dessas 
empresas. Temos 125 milhões de contas correntes. 
Temos a compensação de 1,3 bilhão de cheques por 
ano. O sistema financeiro nacional, considerando sua 
vanguarda, sua agilidade, seu desenvolvimento, é um 
dos únicos do mundo que compensam cheques e 
documentos no mesmo dia em que são depositados. 
Isso envolve uma logística sem precedentes, sem ta-
manho.

Os bancos se transformaram nas coletorias de 
todas as empresas, de todos os órgãos públicos. Hoje, 
qualquer empresário, qualquer microempresário, qual-
quer pessoa física inicia uma atividade econômica, e 
todo o trabalho de recebimento – quiçá, também, de 
pagamento – é desenvolvido pela rede, pelo sistema 
financeiro. Para se ter ideia do meio circulante em es-
pécie à disposição no País, ele é de 128,3 bilhões de 
reais, em 4,4 bilhões de cédulas. Esse é o tamanho 
do meio circulante em notas, sem contar cerca de 7 
bilhões em moedas. Parcela significativa transita dia-
riamente pelo sistema financeiro, pelas tesourarias e 
pelas transportadoras de valores.

Há no País 5.580 Municípios. Aproximadamente 
2.100 deles não têm agência bancária. Esses 2.100 
Municípios têm conta com aproximadamente 10 milhões 
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de habitantes. É uma parcela significativa. Normalmen-
te, são aqueles pequenos Municípios mais distantes, 
com maiores dificuldades de acesso. Via de regra, sua 
população tem como principal fonte de renda a apo-
sentadoria ou os programas sociais do Governo.

O sistema financeiro tem-se desenvolvido, tem 
buscado alternativas para que essa  população mais 
desprovida de todos os tipos de serviços tenha aces-
so ao serviço bancário, tenha a possibilidade de, no 
próprio local em que reside, receber esses benefícios, 
receber esses recursos. 

Em determinadas situações, a única alternativa 
é o caixa eletrônico, é o correspondente não bancá-
rio, porque se trata de pequenas economias. Mas isso 
possibilita que haja, inclusive, o empreendedorismo, 
com o recebimento no próprio local em que a pessoa 
reside. Por quê? Alguns habitantes começam a buscar 
produtos em outros locais e a fazer negócio na região. 
Isso acaba ajudando na fixação do homem no campo. 
Diminui um pouco o sistema migratório interno. Hoje 
o sistema financeiro está preparado e está se desen-
volvendo para isso. 

Há também a questão dos caixas eletrônicos. 
Há 170 mil caixas eletrônicos instalados no País. Há 
aproximadamente 42 mil pontos, além da rede de 20 
mil agências bancárias. Por que fazemos isso? Para 
levar o serviço, para levar a facilidade, para proporcio-
nar maior comodidade a todos os clientes, a todos os 
usuários do sistema financeiro.

Nós temos uma legislação que regulamenta a 
segurança bancária. É uma legislação de 1983 –   Lei 
nº 7.102. No tocante à segurança bancária, ela se mos-
tra bastante atualizada. Exige que haja o vigilante, o 
alarme e um dispositivo alternativo. Foi redigida de tal 
forma que permite a incorporação de avanços tecno-
lógicos. Nesse aspecto, vão surgindo novos serviços, 
novos produtos, e os bancos vão agregando-os à sua 
segurança, à segurança de suas dependências. Mas há 
necessidade de alguma atualização da lei. Dissemos 
que estamos em um país com dimensões continen-
tais. Temos, por exemplo, necessidade de transportar 
recursos. Hoje, em relação a transporte de valores, há 
que se frisar que 40% dos serviços são prestados para 
outros segmentos da economia –   60% para os bancos 
e 40% para outros segmentos da economia.

Em um país de dimensões continentais, precisa-
mos ter outras alternativas no transporte de valores. 
Alguns projetos que estão tramitando já tratam do ma-
lote inteligente. O que é esse malote? Ele proporciona 
o transporte de valores sem que as pessoas estejam 
necessariamente em um carro-forte com blindagem 
nível 5. Dá total segurança aos profissionais que fa-
zem o transporte, porque o valor não é acessível a 

qualquer pessoa que não tenha autorização para po-
der abrir o malote. Essa é a grande vantagem desse 
modelo, que já foi adotado em diversos países. E vai 
atender principalmente aqueles locais mais distantes. 
Há algumas regiões neste País em que um carro-forte 
tem seriíssimas dificuldades em trafegar pelas estra-
das –   muitas delas esburacadas e intransitáveis em 
períodos de chuva. Essa medida permitirá maior faci-
lidade nesse sistema. 

A questão da “saidinha de banco” preocupa muito. 
Mas ela acontece, via de regra, distante dos bancos 
2, 3, 4 quilômetros. Normalmente é praticada por uma 
dupla de motoqueiros. Os bancos estão inseridos no 
contexto da sociedade brasileira, em que temos di-
versos problemas. E a questão da segurança pública 
acaba, de forma reflexa, também atingindo os bancos. 
Eles não são ilhas isoladas e acabam sofrendo os re-
flexos disso. 

No tocante à segurança, eu disse que a lei tem-
nos atendido e os bancos têm cumprido rigorosamente  
as determinações da Lei nº 7.102. E eles têm adotado 
medidas adicionais. Tanto é que, nos últimos 10 anos, 
os bancos conseguiram reduzir os assaltos em 70%. 
Em 2000, houve 1.903 assaltos; e em 2009, 430 assal-
tos. A redução vem acontecendo ano a ano, de forma 
segura e sistemática, porque há preocupação muito 
grande do sistema financeiro com a preservação da 
vida, da segurança dos clientes e dos funcionários. 
Preocupam-se em oferecer um serviço que proporcione 
o desenvolvimento da sociedade e também segurança 
a todos aqueles que estão ao nosso redor, no entorno 
das agências bancárias. Por isso, temos conseguido 
essa redução constante.

No País, dados estatísticos apontam para algo 
em torno de 3 milhões de roubos, o que é muito pre-
ocupante. Isso não deveria ocorrer. No ano passado 
tivemos 430 assaltos. 

O Sr. Boaventura comentou a respeito de assal-
tos na Bahia. Eles ocorreram, em sua maioria, em pe-
quenos Municípios. Os marginais chegam em grupos 
de 10, 15 homens, portando armas AR-15, Kalashni-
kov, escopeta. E a segurança que temos, que é para 
uma condição normal, não consegue enfrentar essas 
situações. Se tentasse fazer frente, haveria grandes 
tragédias, porque o armamento é desproporcional. Já 
se fala, nessas pequenas cidades em que há essas 
quadrilhas, que é o novo cangaço.

Então, a segurança que está aí e a legislação que 
temos são para uma situação de normalidade, em que 
há assalto, mas não com essa força desproporcional. 
Quando se vê uma pessoa utilizando uma arma Pon-
to 30 para assaltar um carro-forte, quando se vê uma 
quadrilha utilizando armamentos AR-15 e FAL, não há 
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como fazer defesa com o sistema de segurança privado. 
Se tentarmos isso, haverá verdadeiras tragédias.

Recentemente a Polícia Federal teve uma ação 
muito forte no Maranhão. Com aquela ação, em que 
lamentamos muito a perda da vida de um bancário, 
7 ou 6 bandidos foram mortos. Todos eles portavam 
armamento de grosso calibre – vamos usar essa ex-
pressão, embora a legislação não diga o que é grosso 
calibre –,  altamente letal para a população.

Srs. Deputados, senhores presentes, temos uma 
preocupação muito grande. Temos investido muito mais 
do que a Lei nº 7.102 exige. Por quê? Porque a nos-
sa preocupação maior é oferecer segurança a todos 
aqueles que estão nas nossas agências e utilizam 
nossos serviços.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) 

– Agradeço ao Sr. Pedro Oscar Viotto, Diretor Setorial 
de Segurança Bancária da FEBRABAN.

Agradeço a presença ao Deputado Nelson Pel-
legrino, da Bahia, um dos especialistas, nesta Casa, 
no tema “segurança pública”. 

Passo a palavra a S.Exa. para que faça suas 
considerações.

O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO – 
Bom dia a todos, companheiros e companheiras. Sem-
pre que participo das assembleias dos vigilantes, faço 
questão de registrar que hoje há companheiras na 
nossa categoria. Portanto, temos de saudá-las tam-
bém. A representação feminina, hoje, é expressiva, e 
devemos prestigiá-la.

Cumprimento o Deputado Paulo Pimenta e o pa-
rabenizo pela autoria do requerimento de realização 
desta audiência pública para discutirmos este tema 
tão importante: segurança bancária. 

Cumprimento todos os integrantes da Mesa, na 
figura do Deputado Paulo Pimenta e do Sr. José Boa-
ventura Santos, Presidente da Confederação Nacional 
dos Vigilantes.

  Esta audiência pública é muito importante. Pe-
las falas da representação patronal, dos trabalhadores 
e do Poder Público, observa-se que há preocupação 
não só com a segurança bancária, mas também com 
a segurança das pessoas que trabalham na seguran-
ça bancária. Há preocupação com os vigilantes que 
fazem o transporte de valores e também com os ban-
cários e usuários do sistema financeiro, que acessam 
as agências bancárias, os caixas eletrônicos.

Infelizmente, a violência é um fenômeno nacio-
nal no Brasil, principalmente a violência urbana. Estão 
sendo adotadas medidas no sentido de contê-la.

Concordo com o que disse o Dr. Rodrigo: que hoje 
há muitos assaltos em cidades pequenas do interior, 

onde o efetivo não tem capacidade de reação necessá-
ria. Na Bahia, por exemplo, há 417 Municípios. Alguns 
deles estão distantes 900 quilômetros de Salvador. 
Portanto, é difícil para uma força de defesa com 3 ou 
4 veículos de grande porte e com armamento fazer a 
reação. Nos grandes centros urbanos não temos visto 
esse tipo de situação, porque a capacidade de reação 
e de repressão é grande.

Não quero dizer com isso que medidas não de-
vem ser adotadas no sentido de proteger aqueles que 
fazem parte da segurança bancária. Não é à toa que 
acompanho a categoria dos vigilantes há mais de 30 

anos. O companheiro Boaventura era Presidente da 
Associação dos Vigilantes. Naquela época, para ser 
vigilante bastava colocar uma arma na cintura. Essa 
era a realidade. Hoje, graças à luta do sindicato e da 
Confederação, para ser vigilante é necessário fazer 
curso de vigilância, refazer a qualificação permanen-
temente, fazer a atualização do curso, ter a carteira 
nacional. O sindicato e a Confederação têm procurado 
fazer uma fiscalização maior.

Está prestes a ser votada nesta Casa a legislação 
que regulamenta a profissão de vigilante. Até então, 
o que temos em termos de regulamentação dessa 
profissão é a lei que dispõe sobre o funcionamento 
das empresas de vigilância, que, por via reflexa, aca-
ba regulamentando também o exercício da profissão. 
Mas a lei está em fase de aprovação nesta Casa, está 
pronta para ir ao plenário para ser votada e aprovada, 
regulamentando o exercício da profissão dos vigilan-
tes. Portanto, temos conquistado avanços.

A Confederação travou um debate junto ao Minis-
tério da Justiça e ao Departamento da Polícia Federal 
sobre a necessidade de repotencializar os veículos. 
Como disse o Dr. Rodrigo, muitos veículos estão sen-
do utilizados em assaltos com Ponto 30, com AR-15. 
Os veículos não estavam capacitados a ter na sua 
blindagem as condições de responder a esse tipo de 
armamento. É preciso repotencializá-los. Deve haver 
coletes à prova de bala e refrigeração dentro das via-
turas. Isso é fundamental. Às vezes, parece que os 
companheiros que saem às ruas estão dentro de um 
micro-ondas.

É importante não só que as viaturas estejam repo-
tencializadas para aguentar o impacto de uma reação 
criminosa, mas também que estejam monitoradas. O 
monitoramento é importante. Deve haver ligação com 
algum tipo de central, porque, se a pessoa tem a ca-
pacidade de resistir, pode fazer uma comunicação, e 
isso pode trazer a repressão policial. Isso também vale 
para o transporte de valores.

Há um ditado popular que diz que nada substi-
tui o talento. Nessa atividade também é preciso dei-
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xar registrado que nada substitui o homem. Vigilância 
eletrônica, transporte de valores, malote inteligente –   
aquele malote que, quando é aberto sem o código, uma 
tinta é jogada no dinheiro –,  rastreamento eletrônico, 
tudo isso é importante, mas não se pode substituir o 
homem pela tecnologia. Até porque é importante man-
ter os empregos. Sabemos que a tecnologia é auxiliar, 
mas não substitui o homem.

Lembro que em determinado momento houve 
um debate para substituir, nas agências do INSS, a 
vigilância humana pela vigilância eletrônica. Somos 
radicalmente contra isso. A vigilância eletrônica é im-
portante como processo auxiliar para identificar, para 
alertar, mas nunca é capaz de fazer uma reação de 
pronto, como a vigilância humana. São questões que 
consideramos fundamentais.

Preocupa-nos a informação que a Confedera-
ção nos traz sobre  algumas normas de flexibilização 
quanto à segurança bancária. Por exemplo, no horário 
de almoço, em vez de 2 vigilantes, ficar só 1 no posto. 
Preocupa-nos também a ideia de reduzir efetivo na 
segurança bancária. São questões inaceitáveis. 

Penso que esta audiência foi convocada para 
debatermos esse assunto. Precisamos regulamentar 
melhor a matéria para que possamos ter realmente 
uma segurança bancária, patrimonial e de transporte 
de valores que seja eficiente, mas que também proteja 
a vida dos companheiros. Muitas vezes já vi esta situ-
ação: companheiros estão em transporte de valores e, 
quando há uma ação criminosa, o transporte tomba e o 
motorista, o companheiro fiel ou aqueles que fazem o 
transporte de valores... Já vi companheiros que foram 
baleados, que ficaram paraplégicos serem colocados 
em prontos-socorros, às vezes sem a assistência de-
vida. Tínhamos de montar plantão com o pessoal da 
diretoria do sindicato. Ficavam 24 horas com aquele 
companheiro que entrou numa crise depressiva e queria 
tirar a própria vida. Era preciso ficar com ele durante 
todo o tempo para evitar que se matasse.

Essa assistência é necessária na vida dos com-
panheiros. É preciso que haja medidas nesse sentido 
e não só o adicional de risco de vida (essa atividade 
traz risco de vida), o adicional de periculosidade (essa 
é uma atividade perigosa). O companheiros saem cedo 
de casa, sabendo que podem não voltar, porque po-
dem estar num banco e haver uma reação dessas, ou 
nas estradas, transportando valores. 

Sabemos que é uma profissão de alto risco. É ne-
cessário também que evoluamos para, inclusive, criar 
algum seguro de vida coletivo. Discutimos essa ques-
tão em muitas convenções. Há a ideia de haver uma 
proteção para a família. Não só a proteção do INSS, 
mas uma proteção que seja efetiva, maior. 

Sabemos que isso onera o tomador principal, 
mas segurança bancária é uma coisa cara mesmo. 
Segurança patrimonial, infelizmente, não é barata. 
Segurança pública também não é. Gastamos bilhões 
neste País com segurança pública. Infelizmente isso é 
necessário. Gostaríamos de gastar esse dinheiro com 
saúde, com educação, com acolhimento das nossas 
crianças e adolescentes, mas infelizmente temos de 
gastar com segurança pública.

Aproveitando a presença do Dr. Salmen, concluo 
dizendo que tramita nesta Casa –   já está inclusive em 
processo final na Câmara dos Deputados –   projeto de 
nossa autoria, que tem enfrentado certa resistência. 
Não digo que seja da FENAVIST e dos bons empre-
sários na área de terceirização de mão de obra. É um 
projeto fruto de 30 anos de exercício da profissão de 
advogado relacionado a categorias terceirizadas.

Esse projeto consiste no seguinte: toda vez que 
houver um contrato de vigilância, de limpeza ou de 
qualquer serviço terceirizado, o tomador do serviço, o 
empresário –   seja de empresa de vigilância, de lim-
peza ou correlata –   terá de abrir uma conta vinculada 
àquele contrato. E nela, mês a mês, assim como faz 
com o FGTS, ele tem de depositar 1/12 de um terço de 
férias; 1/12 do 13º salário; e, no primeiro ano, 1/12 do 
aviso prévio. E tem de comprovar, mês a mês, o reco-
lhimento previdenciário e o recolhimento do FGTS.

Qual é a importância desse projeto? Sabemos 
que a parte que realmente fica com o empresário é 
a taxa de administração. O resto são encargos e sa-
lários e, evidentemente, o que está embutido ali em 
relação a fardamentos, a infraestrutura em termos de 
viaturas, a sistema de comunicação. Mas o que é re-
almente do patrão, do empresário é a taxa de admi-
nistração. O resto são custos do contrato que tem de 
ser administrado. 

O bom empresário, o bom administrador, seja ele 
público ou privado... Na administração pública é muito 
comum a chamada reserva de contingência. Contin-
gencia-se mês a mês, para que, no final do ano, esteja 
lá contingenciado o 13º salário para ser pago, porque 
há 2 folhas no final do ano. O bom administrador faz a 
contingência, faz a reserva.

Infelizmente, qual é a nossa realidade? Isso dimi-
nuiu, mas ainda é grande. Chega-se no final do contra-
to... São empresas pequenas que fazem de tudo para 
ganhar contratos, que não têm nenhuma estrutura, em 
detrimento das que são grandes, que cumprem suas 
obrigações, que estão reguladas no mercado. São 
empresas que têm “laranjas” na frente delas, pessoas 
que nem têm patrimônio para honrar. Evidentemente, 
há solidariedade, mas é mais difícil. Quando chega o 
final do ano, não têm dinheiro para pagar o 13º salário. 
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Chegando perto das férias, às vezes não têm dinheiro 
para pagá-las. Quando chegam no final do contrato, 
não têm dinheiro para pagar a rescisão.

Essa é uma forma de melhor  regularmos a maté-
ria. Tenho dito aqui –   até porque alguns empresários 
do setor de vigilância e de segurança patrimonial são 
Deputados Federais –   que esse é um projeto... Quando 
esse projeto foi debatido na Comissão de Trabalho, foi 
dito isso, até para que o bom patrão, o bom empresá-
rio não tenha medo desse projeto. Ele vai melhorar a 
situação e o funcionamento do segmento. Ele vai fazer 
essa reserva contingencial, que será prudencial, para 
que, quando chegar o final do ano, tenha dinheiro para 
pagar o 13º salário; para que, na época das férias, te-
nha dinheiro para pagá-las; para que, quando houver 
rescisão de contrato, estejam reservadas pelo menos 
as principais parcelas da rescisão contratual.

Penso que esse projeto se soma ao projeto so-
bre adicional de risco. Inclusive, sou um dos autores, 
nesta Casa, de projeto sobre adicional de periculosi-
dade e risco de vida. Estamos na luta para que, tal-
vez na semana que vem, seja aprovado na Comissão 
de Constituição e Justiça, já em caráter terminativo, o 
projeto que cria o adicional de risco e o percentual de 
30% de adicional de periculosidade.

Portanto, penso que é muito importante o debate, 
principalmente com o Departamento de Polícia Fede-
ral, por meio da DELESP, delegacia especializada que 
fiscaliza e regulamenta o funcionamento da vigilância 
privada, para nos interagirmos.

Também nos preocupa –   isso nos foi trazido 
pela Confederação –   o fato de que, em algumas ins-
tituições do setor financeiro, como cooperativas, não 
há a obrigatoriedade da segurança patrimonial. Uma 
cooperativa também envolve valores, envolve admi-
nistração de valores. É uma instituição financeira, só 
que com outra formatação jurídica. Então, é necessário 
que nessas cooperativas também haja vigilância patri-
monial. Isso é fundamental para a segurança dos que 
trabalham ali e daqueles que são correntistas dessas 
cooperativas. 

A DELESP tem de estar sempre alerta à reali-
dade. A realidade do mundo é mais dinâmica do que 
a realidade das leis e das regulamentações. Temos 
uma realidade nova, que são essas cooperativas e 
instituições afins. Elas não estão enquadradas no texto 
da lei e não utilizam segurança patrimonial. Deveriam 
utilizá-la também.

São essas as contribuições que trago para esta 
audiência pública.

Parabenizo o Deputado Paulo Pimenta. Parabe-
nizo também a Confederação Nacional dos Vigilantes 
por estar permanentemente nesta Casa, vigilante, de-

batendo, interagindo com os Parlamentares, buscando 
aqui a defesa dos interesses dessa nobre profissão. 
Esses companheiros e companheiras, no dia a dia, 
arriscam suas vidas para proteger patrimônios e para 
proteger vidas.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) 

– Muito obrigado, Deputado Nelson Pellegrino.
Vamos fazer uma rápida passagem pelo plenário, 

para que os presentes possam apresentar questões 
que posteriormente serão abordadas novamente pelos 
componentes da Mesa, em suas manifestações.

Peço ao pessoal que vai fazer uso da palavra 
que seja bastante sucinto, porque temos uma agenda 
bastante cheia na Casa, e até mesmo para valorizar 
esta audiência. 

Como já afirmei, está reunião está sendo trans-
mitida ao vivo pela TV Câmara para todo o Brasil. 
Portanto, os vigilantes estão tendo a oportunidade de 
acompanhar este debate, assim como os bancários e 
a sociedade de forma geral.

Concederei no máximo 2 minutos para as mani-
festações. A pessoa que for falar deve dizer o nome, 
o Estado, e, se for de alguma entidade, o nome dela, 
para facilitar o serviço da Taquigrafia.

Inicialmente, tem a palavra o Sr. Manoel Pereira 
Batista.

O SR. MANOEL PEREIRA BATISTA – Bom dia, 
Deputado Paulo Pimenta, Sr. Boaventura, demais inte-
grantes da Mesa, companheiros do plenário.

Srs. Deputados, companheiros da Polícia Federal, 
da FENAVIST, demais companheiros, há uma coisa 
que nos preocupa. Acompanhamos recentemente, no 
Distrito Federal, a questão da porta giratória. Um poli-
cial que estava armado foi entrar pela porta giratória. 
O vigilante pediu a identificação dele. Ele se recusou 
a se identificar. O vigilante conversou com a gerente. 
Ela disse que, se ele não se identificasse, não poderia 
entrar. O policial se irritou, quebrou a porta e entrou. 

Então, verificamos que, embora haja a porta gira-
tória e o dispositivo de segurança, há perigo quando o 
vigilante vai identificar o elemento. Ele quebra a porta  
e pega o vigilante. Portanto, o vidro da porta giratória e 
o vidro que separa o vigilante têm de ser blindados. 

Nesse episódio ocorrido no Distrito Federal, de um 
policial que algemou o vigilante e a gerente do banco 
e os levou, achávamos que a porta giratória daria se-
gurança e não deu. Até hoje continua esse problema 
gravíssimo, que é um desconforto.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) 

– Sr. Manoel, qual é o seu Estado?
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O SR. MANOEL PEREIRA BATISTA – Desculpe-
me, Deputado. Eu sou do Distrito Federal, do Sindicato 
dos Vigilantes.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimen-

ta) – Obrigado.
Com a palavra o Sr. João Soares. 
O SR. JOÃO SOARES – Parabenizo o Deputa-

do Paulo Pimenta e os componentes da Mesa pela 
audiência pública. 

Sou Presidente da Federação dos Vigilantes do 
Estado do Paraná.

Gostaria de fazer 2 perguntas: uma para o Dr. 
Viotto e outra para o representante da FENAVIST.

A primeira pergunta é para o represente da FI-
NAVIST, porque o Dr. Viotto não se encontra na Mesa. 
Acredito que até o término dessa pergunta ele estará 
presente. Por que as empresas de segurança privada, 
muitas vezes, sucateiam a prestação de serviço, des-
cumprindo o contrato que se propuseram a assinar, 
colocando em risco a vida das pessoas? 

Conforme o senhor mesmo disse, os contratos, 
às vezes, não cobrem tudo. As empresas, às vezes, 
deixam de conceder uniforme adequado, uma arma 
eficiente, munição etc. Por que brincar com a vida das 
pessoas desse jeito?

Pergunto ao Dr. Viotto: por que há resistência tão 
grande dos bancos, quando se trata de melhoria em 
relação à segurança?

Recentemente, em Curitiba, foi aprovada a lei 
municipal dos biombos. Eles foram instalados na fren-
te dos caixas, impossibilitando que pessoas vejam 
se o cliente está sacando dinheiro ou não. Mas está 
havendo uma resistência muito grande por parte dos 
bancos em cumprir essa lei. Será que os bancos es-
tão preocupados apenas com seus altos lucros e não 
com a segurança dos vigilantes, dos bancários e dos 
seus clientes?

Gostaria que o Dr. Viotto nos respondesse.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) 

– Muito obrigado, Sr. João. 
O próximo inscrito é o Sr. José Estevão.
O SR. JOSÉ ESTEVÃO – Bom dia.
Saúdo a Mesa, em nome do Deputado Paulo 

Pimenta, e os companheiros sindicalistas, em nome 
do Sr. Boaventura.

A minha pergunta é dirigida ao Dr. Rodrigo. É 
uma pergunta simples, mas muito dolosa, se isso não 
é cumprido. Ela diz respeito ao horário do almoço. Foi 
citado aqui que fica só um vigilante. Isso é muito pro-
pagado. Todo mundo sabe que naquele horário só há 
um vigilante. 

Indago se há algum estudo, alguma previsão de 
mudança de comportamento, no sentido de permane-
cerem 2 vigilantes nesse horário. Se nós, cidadãos, 
sabemos que nesse horário há somente um vigilante, 
os meliantes também sabem. Eles estão cientes de 
que aquele horário é o mais apropriado para se fazer 
um assalto ou qualquer coisa nesse sentido.

Essa é a minha pergunta.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) 

– Qual é o seu Estado?
O SR. JOSÉ ESTEVÃO – Eu sou do Tocantins. 

Pertenço ao Sindicato dos Vigilantes de Tocantins.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) 

– Muito obrigado, Sr. José Estevão.
Com a palavra o Sr. Sinval.
O SR. SINVAL CERQUEIRA – Bom dia a todos. 
Sou do Sindicato dos Vigilantes do Estado da 

Bahia. Em nome dos vigilantes, agradeço ao Deputado 
Paulo Pimenta a realização desta audiência pública.

Minha pergunta é para o Dr. Pedro, represen-
tante da Polícia Federal: por que o Departamento de 
Polícia Federal divulgou a orientação para os bancos 
de, no horário de almoço, permanecer apenas  um 
vigilante?

Pergunto ao representante da FEBRABAN: se os 
bancos se preocupam tanto com a vida das pessoas, 
por que mantêm bancos sem porta giratória? 

Foi divulgada aqui a estatística de assaltos. Para 
muitas pessoas pode parecer absurda, mas para os vigi-
lantes é uma realidade. A questão dos assaltos e das mor-
tes é apenas a ponta do iceberg em todo o Brasil.

Discutimos aqui a questão dos assaltos e mortes, 
mas não falamos a respeito dos milhares de trabalha-
dores que estão afastados por doenças ocupacionais 
–   por exemplo, problemas de coluna, problemas de 
varizes, problemas psicológicos –   simplesmente pela 
falta de cabine blindada nas agências. 

Representantes de bancos disseram que as nor-
mas são cumpridas. Mas na Bahia há uma quadrilha 
chamada “quadrilha da marreta”. Ela entra nas agên-
cias sem fazer um único disparo. A cabine blindada 
evita que o vigilante preste informações ao público, 
colocando-o numa situação privilegiada. Isso resolve-
ria parte dos problemas de segurança e também de 
doenças ocupacionais, que têm atingido milhões de 
vigilantes em todo o Brasil.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) 

– Agradeço ao Sr. Sinval, da Bahia.
Com a palavra o Sr. Gilber Lopes.
O SR. GILBER LOPES – Bom dia, Deputado 

Paulo Pimenta, companheiro Boaventura, componen-
tes da Mesa e demais presentes.
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Quero levantar uma questão para o Dr. Rodrigo 
Andrade Oliveira, Coordenador-Geral de Controle de 
Segurança Privada Substituto do Departamento de 
Polícia Federal, em relação ao tratamento dado hoje 
ao vigilante em especial. 

Dr. Rodrigo, sou Presidente do Sindicato dos Vi-
gilantes do Estado do Pará. Por intermédio de nossa 
central sindical, demos entrada no Supremo Tribunal 
Federal à ADIN nº 4.292, levantando uma questão que 
consideramos totalmente injusta, em relação aos an-
tecedentes do trabalhador vigilante. 

A Constituição Federal diz que ninguém será 
considerado réu se não houver trânsito em julgado 
de sentença penal condenatória. A Portaria nº 387, 
do Departamento de Polícia Federal, apresenta como 
um dos requisitos para o exercício da atividade de vi-
gilância patrimonial: provar que os sócios, administra-
dores, diretores e gerentes de empresa de segurança 
privada não tenham condenação criminal registrada. 
Então, para ser empresário, é dado o mesmo tratamen-
to da Constituição Federal: que não seja condenado 
criminalmente. 

Para o trabalhador vigilante, essa lei traz um rigor 
excessivo. Ela diz que é preciso ter idoneidade com-
provada, mediante a apresentação de antecedentes 
criminais, sem registros de indiciamento em inquérito 
policial e de estar sendo processado criminalmente. Em 
outras palavras, o vigilante, hoje, precisa ser um santo. 
Se ele tiver qualquer indiciamento e se estiver respon-
dendo a processo criminal, será sumariamente excluído 
da profissão e impedido de fazer a reciclagem, exigida 
a cada 2 anos. Isso vai totalmente contra aquilo que o 
CNJ vem pregando, de ressocialização do preso e sua 
inserção no mercado de trabalho. O Departamento de 
Polícia Federal está excluindo o vigilante da profissão, 
quando este tem algum indiciamento.

Estou com uma questão no Pará, em que faço 
um apelo à delegada chefe da DELESP, em favor de 
um vigilante com 20 anos na profissão. Ele responde 
a um processo, e não se sabe se algum dia será fina-
lizado. Se for, pode ser até que a pena seja cumprida 
com pagamento de cestas básicas ou prestação de 
serviços comunitários. Mas a Polícia Federal não li-
bera a reciclagem desse trabalhador. A  empresa deu 
a ele um prazo para comprovar a realização da reci-
clagem, a fim de continuar empregado, mas a Polícia 
Federal não a libera. 

Fazemos um apelo para que a Polícia Federal 
reconsidere o caso, já que o trabalhador não foi con-
denado. Na forma da lei, ele não é um criminoso. Mas 
a Polícia Federal não libera a reciclagem, e esse traba-
lhador está sumariamente excluído da profissão. Depois 
de 20 anos, é quase impossível migrar para outra pro-

fissão, fazer curso de requalificação, a fim de retornar 
ao mercado de trabalho em outra atividade.

Com essa legislação, com a Portaria nº 387 e com 
esse rigor excessivo, além daquilo que a lei requer, que 
é a condenação criminal, a polícia está dando trata-
mento diferenciado. À luz da Portaria nº 387, quando 
faz a exigência para o empresário e para o trabalhador, 
é totalmente discriminatória essa legislação.

Faço um apelo ao Departamento de Polícia Fe-
deral em Brasília para que reveja essa legislação e a 
corrija, a fim de que o trabalhador seja impedido de 
atuar se houver sentença criminal que o penalize, mas 
não se houver indiciamento ou se ele estiver respon-
dendo a processo. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimen-

ta) – Agradeço ao Sr. Gilber, do Estado do Pará, pela 
contribuição. 

Passo a palavra ao Sr. Heralde Silva Santos.
O SR. HERALDE SILVA SANTOS – Bom dia a 

todos.
Sou Diretor da CNTV e Presidente do Sindicato 

de Transportes de Valores do Rio de Janeiro. 
Minha observação serve para a Polícia Federal 

e, logicamente, para os empresários.
Será que, com menos de 200 horas, pode-se for-

mar um homem para exercer atividade tão importante 
como a de vigilante? É a pergunta que faço sempre, 
e quero uma resposta das autoridades. Será que com 
menos de 200 horas pode-se formar um homem para 
exercer profissão tão importante como a de vigilante, 
que é estressante, problemática? Esse trabalhador tem 
menos de 200 horas para se formar e ser um profis-
sional da área de vigilância.

A outra questão diz respeito a transporte de va-
lores. Acho que o Dr. Viotto pode nos ajudar. 

Vigilância patrimonial e transporte de valores são 
questões muito ligadas à segurança bancária. Refiro-
me, por exemplo, ao estacionamento de carro-forte. 
Antigamente, nas agências, havia uma área para es-
tacionamento de carro-forte. Ninguém podia estacio-
nar ali. Com o passar do tempo, com a criminalidade 
evoluindo-se, tornando-se mais eficiente contra a so-
ciedade, os bancos deixaram de se preocupar com a 
situação. O gerente pode mandar colocar 2 cavaletes 
na frente da agência para facilitar a ação. 

O Banco do Brasil tinha uma segurança altamente 
importante quanto à movimentação de carro-forte. Havia 
uma área reservada para embarque e desembarque. 
Hoje, o Banco do Brasil, banco do Governo, anulou 
essa área, que passou a servir de estacionamento 
para gerentes e subgerentes da agência. 
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Peço aos senhores que analisem essas 2 situa-
ções. A primeira delas diz respeito à formação. Com 25 
anos de serviço de vigilante prestado no segmento de 
transporte de valores, não acredito que com 200 horas 
possa se formar um homem para exercer atividade tão 
importante como a de vigilante, que é estressante, pro-
blemática e remunera mal. A quem interessa essa situa-
ção? Aos empresários, ao Governo, à Polícia Federal? 
Acho que não. Essa situação tem de ser revista.

Para finalizar, volto a falar sobre carro-forte. Dis-
seram que carro-forte é atacado com Ponto 30, Ponto 
50. Logicamente que essas operações praticadas por 
marginais são altamente organizadas e fortes. E nós, 
senhoras e senhores, não temos condições de reagir. 
Por exemplo, pegamos o carro-forte de Campos ao Rio 
de Janeiro, ou vice-versa. Eu vou no carro-forte com 
um revólver muquirana 38 e uma arma de repetição de 
7 tiros, enquanto o bandido me ataca com uma AR-15 
ou com uma Ponto 50. O que ele faz? Para o meu car-
ro, estoura os pneus. Estou com uma arma de alcance 
de 25 metros. Ele sabe disso. Jamais vou alcançá-lo. 
Então, ele para o carro. Praticamente já estamos sem 
munição –   novamente a Polícia Federal –,  porque  a 
portaria limita a quantidade de munição. Levo apenas 
uma quantidade reduzida. Num confronto de 5 minutos, o 
pessoal do carro-forte já perdeu o poder de fogo. Então, 
o carro é parado. O camarada vem, joga uma granada 
e estoura o carro-forte. Quem vai ficar ali dentro? Todo 
mundo tem de sair correndo, senão morre.

O armamento de carro-forte para viagem tem de 
ser mudado. Temos de colocar fuzis dentro do carro-
forte. Dizem: “Ah, mas fuzil é um absurdo!” Um absur-
do por quê? Todas as polícias do Rio de Janeiro e do 
Brasil inteiro usam fuzil, porque não têm condições 
de enfrentar a bandidagem armada de outra forma. 
Vamos parar de tentar tapar o sol com a peneira. Es-
tamos vivendo uma realidade diferente da de 30 anos, 
50 anos atrás. Por favor, olhem para esta realidade: 
formação, armamento e parada são coisas simples 
de se resolver. Por exemplo, na cidade de Petrópolis, 
o Prefeito ou o gerente de um banco mandou colocar 
área privada única para carro-forte. Ninguém coloca 
carro de passeio ali.

Chamo a atenção dos senhores. Não se pode 
perder uma vida. Dizem: “Ah, mas foi uma vida no 
Brasil”. Não interessa. É uma vida. É um cidadão, um 
pai de família, que paga seus impostos em dia. Va-
mos atentar para isso, FEBRABAN, Polícia Federal, 
empresários e representantes dos trabalhadores da 
área de vigilância.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) 

– Com a palavra o Sr. José Vicente Silva Filho.

O SR. JOSÉ VICENTE SILVA FILHO – Bom dia 
a todos. Sou Coronel da Reserva da PM do Estado 
de São Paulo. Fui Secretário Nacional de Segurança 
Pública. Estou há 47 anos vendo as questões de se-
gurança.

Sr. Presidente, gostaria de dizer, rapidamente, 
que estamos discutindo alguns mitos, que deixo re-
gistrados para reflexão. 

Primeiro, manifesto o meu respeito à profissão de 
vigilante. As pessoas humildes não são bem tratadas 
como merecem, e a segurança privada é uma neces-
sidade em qualquer sociedade, no controle de acessos 
e no atendimento de muitas demandas. Isso permite 
até que a segurança pública se posicione melhor nas 
áreas mais abandonadas da sociedade, principalmente 
nas mais pobres.

No ano passado, segundo foi relatado, houve 
430 assaltos. Dez anos atrás esse número chegou a 
quase 2 mil. Houve uma queda evidente. O setor ban-
cário não é tão preocupante como se diz aqui. Onde 
há dinheiro, o assaltante vai atrás dele. Temos mais 
problemas com assaltos a postos de gasolina do que 
a postos bancários, em qualquer grande cidade. Ban-
cos de bandidinhos nas grandes cidades são farmácia 
e posto de gasolina. Principalmente se ficam abertos 
24 horas. O bandido não precisa buscar milhões. Ele 
busca normalmente 10 mil reais, 5 mil reais que estão 
ali no posto de gasolina.

O grande problema que temos hoje diz respeito 
à segurança pública. O Sr. Boaventura mencionou o 
aumento de assaltos a bancos na Bahia, mas naquele 
Estado, nos últimos 3 anos, só os homicídios aumen-
taram 90%. Assalto a banco é o menor dos problemas 
existentes ali.

Gostaria de mencionar um aspecto que consi-
dero mais relevante nessa história toda. A questão da 
vigilância bancária vem do tempo dos Governos Mi-
litares. Entrei na polícia em 1963. O assalto a banco 
virou crime contra a segurança nacional, e foi ficando. 
Não vejo, senhoras e senhores, por que haver vigilante 
armado em ambiente público, como no caso dos ban-
cos. Isso é uma ameaça às pessoas que frequentam o 
local, aos funcionários e aos próprios vigilantes, como 
mencionou o companheiro. 

Em menos de 200 horas forma-se uma pessoa 
para atuar armada em ambiente público? É claro que 
não! Nem um policial se forma nessa condição. Tanto 
é que a Polícia Militar do Estado de São Paulo elevou 
a formação do policial para 2 anos, dando pelo menos 
700 tiros. E são treinados em situação de estresse, 
porque o problema não é acertar o alvo parado, mas 
naquelas circunstâncias todas.
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Fizemos um levantamento no Estado de São 
Paulo, ao longo de 1 ano. Nos assaltos a bancos, ha-
via em média 4,6 assaltantes em cada operação. É 
impossível uma reação como essa. As tragédias nos 
bancos, de maneira geral, ocorreram porque o vigilante 
estava armado ou porque se criou uma situação  de 
esse  vigilante estressado, malpreparado, com muni-
ção e armamento inadequados, reagir.

É inconcebível termos hoje vigilante armado em 
ambiente público. Não há preparo, não há condições 
para isso. Nós estamos submetendo a perigo a po-
pulação, os vigilantes, os funcionários. Fico receoso 
quando vejo policial armado se sei que é malprepa-
rado. Arma é coisa muito séria. A maioria dos países 
não admite vigilância armada, e nós aqui, como disse 
o vigilante, estamos dispondo da vida de pessoas e 
dos próprios vigilantes enfiando uma arma neles. Essa 
questão é muito séria.

Apesar dos problemas de segurança, não vejo a 
menor necessidade de colocar alguém armado nesses 
pequenos postos que há nas periferias do Brasil, seja 
uma lotérica, seja uma quitanda que ajuda a popula-
ção na sua movimentação bancária.

Infelizmente, o maior fornecedor de armas para a 
criminalidade é o setor da vigilância privada. Levanta-
mento feito esta semana diz que 20% das armas dos 
vigilantes são tomadas todos os anos, são desviadas, 
perdidas ou roubadas. Ao longo de dez anos, quase 20 
mil armas foram parar nas mãos dos bandidos. Então, 
é necessário pensar muito bem na questão da vigilân-
cia armada hoje no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) 
– Muito obrigado, Dr. José Vicente, pela presença e 
pela participação no nosso debate.

Passo a palavra ao Sr. Francisco Aneci Rodri-
gues, do Ceará.

O SR. FRANCISCO ANECI ARAÚJO RODRI-
GUES – Nós cearenses agradecemos a oportunidade 
de participar deste debate importante.

A nossa opinião é a seguinte: os vigilantes do 
Brasil estão merecendo mais respeito das autoridades, 
embora uma minoria esteja realmente interessada em 
nossas questões, em tentar resolver os problemas. 
Além de não sermos reconhecidos pelas autoridades, 
há um problema muito sério: a Polícia Federal deixa 
a desejar no sentido da fiscalização. Os vigilantes tra-
balham com coletes à prova de bala vencidos, com 
armas sucateadas, além de serem desproporcionais 
aos bandidos. Tudo está contra nós. Mas, através da 
nossa força, da nossa vontade, da nossa união, con-
seguimos a reblindagem dos carros fortes e coletes à 
prova de bala. Tudo foi conquistado graças à nossa luta, 
ao nosso poder de mobilização, através de sindicatos 

organizados e da CNTV, embora ainda precisemos 
conseguir os 30% do risco de vida que merecemos, 
porque corremos risco.

As autoridades, muitas vezes, quando vão abrir 
a boca para falar em microfones, esquecem que nós 
somos importantes para a economia de uma cidade 
e do País, porque transportamos o dinheiro, através 
do transporte de valores. As agências bancárias não 
funcionam sem vigilantes. Todos esquecem esse de-
talhe.

Eu quero saber das autoridades como a mais 
humilde ou a mais milionária das pessoas conseguiria 
movimentar seu dinheiro, conseguiria entrar em uma 
agência bancária, conseguiria fazer com que seu di-
nheiro fosse transportado. 

Nós somos esquecidos, abandonados pelas auto-
ridades. Os empresários só pensam no lucro. A maioria 
dos empresários, pelo menos no Ceará, são picaretas, 
não cumprem a convenção coletiva de trabalho, não 
cumprem a CLT. 

Precisamos mais ainda do apoio das autoridades. 
Que olhem para nós com respeito e dignidade, porque 
muita coisa há contra o vigilante, inclusive alguns pro-
jetos, como o Malote Inteligente, que, na nossa opinião, 
é o malote do desemprego para muitas pessoas.

O Malote Inteligente, na minha opinião, é um ma-
lote burro, porque vai causar desemprego no Brasil. Se 
tem autoridade que acha que malote de tinta é coisa 
interessante, coisa boa, na nossa humilde opinião, ele 
é um malote burro. É o malote do desemprego. Como 
ele, há outros projetos que vêm por aí, e a confede-
ração e os sindicatos organizados têm que batalhar 
contra. Vigia, segurança eletrônica, segurança fajuta, 
porque  sem a participação do homem essa seguran-
ça não existe.

Precisamos também de apoio para votação ime-
diata do Estatuto do Vigilante. Na minha opinião, o vi-
gilante –   mais de 1 milhão de trabalhadores no Brasil 
–   merece mais respeito, mais dignidade. Precisamos 
ser vistos com bons olhos.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) 

– Muito obrigado, Aneci, representante do Sindicato 
dos Vigilantes do Ceará.

Passo a palavra ao Sr. Ancelmo Araújo Santa-
na.

O SR. ANCELMO ARAÚJO SANTANA – Bom 
dia. Quero cumprimentar o Deputado Paulo Pimenta 
pela iniciativa e todo o plenário. 

Minha primeira pergunta é para o Dr. Rodrigo. O 
que a Polícia Federal vem fazendo para corrigir esse 
equívoco de apenas um vigilante na hora do almoço? 
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E não apenas isso: fui acordado às 3 horas da 
manhã por um vigilante para ir fotografá-lo abrindo a 
agência porque o alarme havia soado. Isso acontece 
não só em Angra dos Reis, mas em várias agências por 
todo o Brasil. Ficamos, muitas vezes, impotentes para 
resolver esse problema. É um problemão: o trabalhador 
tem de se deslocar da sua casa, de madrugada, para 
ver o que está acontecendo na agência.

Quero saber o que a Polícia Federal pode fazer 
para solucionar esse problema.

A outra pergunta é para o Dr. Pedro. Tenho per-
cebido que alguns Municípios têm criado leis para ter 
guarda-volumes no hall, porque vários usuários, clien-
tes, ficam constrangidos na hora de passar pela porta 
giratória eletrônica. 

Já houve casos aqui, no Distrito Federal, bem 
como em Angra dos Reis, de truculência de policiais 
que acham que é o vigilante que trava a porta eletrô-
nica. Não é.

Quero saber o que a Polícia Federal poderia fazer 
para ajudar esses trabalhadores, que sempre sofrem, 
como foi dito há pouco. 

Além disso, queremos os 30% de adicional de 
risco de vida já. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) 
– Obrigado, Ancelmo.

Passo a palavra ao Sr. Francisco Dias Jacaúna, 
do Ceará.

O SR. FRANCISCO DIAS JACAÚNA – Bom 
dia, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, quero 
agradecer por este grande momento dado aos vigi-
lantes do Estado do Ceará e, por que não dizer, de 
todo o Brasil.

Comecei a trabalhar como vigilante em 1976, 
quando, muitas vezes, não tínhamos quem nos escu-
tar. Hoje, temos a oportunidade de participar de uma 
plenária dessas no Distrito Federal e de falar para todo 
o Brasil. Isso é muito importante para nós, vigilantes 
do Brasil.

Quero também relatar, senhoras e senhores, as 
dificuldades que temos enfrentado no Estado do Ce-
ará, como a questão da hora de almoço e a pressão, 
muitas vezes, de gerentes de bancos e de supervisores 
de empresas. Tais dificuldades causam até doenças 
mentais. Já houve até caso de suicídio dentro de uma 
agência do Banco do Brasil. O corpo do companheiro 
morto foi retirado e a agência continuou funcionando 
normalmente. Fomos para a frente da agência dizer 
que não havia condições de funcionar naquela situa-
ção. Participei de dois atos dessa natureza para impe-
dir o funcionamento de bancos e da farmácia Pague 
Menos. Quero então deixar o meu repúdio ao registrar 
essas dificuldades. 

Muitas vezes, um companheiro está sozinho no 
banco e acontece um assalto. Quando chega na dele-
gacia, é considerado suspeito de ter passado informa-
ções para os bandidos. Quero também deixar o meu 
repúdio a esse tipo de situação.

Quero perguntar ao representante da FEBRABAN 
qual a possibilidade da volta da cabine de segurança, 
instrumento que fortalece a segurança bancária.

São essas as minhas palavras.
Muito obrigado e até outra oportunidade. (Pal-

mas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) 

– Obrigado, Sr. Francisco Jacaúna.
O próximo inscrito é de Brasília, o Sr. Edmilson 

Rodrigues.
O  SR. EDMILSON RODRIGUES – Cumprimento 

o Deputado Paulo Pimenta em nome de toda a Mesa 
e o companheiro Boaventura em nome de todos os 
vigilantes que aqui se encontram.

O companheiro Eraldo, do Rio de Janeiro, tocou 
num assunto que já tentamos solucionar aqui em Bra-
sília, o local de descarga e carga de valores.

A Deputada Distrital Érica Kokai apresentou pro-
jeto de lei na Câmara para, junto com órgãos compe-
tentes do Governo, como o DETRAN e a Polícia Civil, 
destinar locais para descarga e carga de valores. Só 
assim vamos resolver esse problema, porque os bancos 
não têm como pedir a colocação de cones e a reserva 
de áreas para descarga e carga de valores.

Pedimos aos companheiros de outros Estados 
que façam o mesmo, que apresentem projetos para 
dar mais segurança aos serviços de descarga e car-
ga de valores. Desse modo, o DETRAN e a Secreta-
ria de Segurança destinarão áreas para descarga e 
carga de valores.

O guarda-volumes, como frisou o companheiro, 
também seria importante. Amenizaria mais a situação 
de a pessoa entrar com objetos na porta giratória ele-
trônica, constrangendo clientes e vigilantes.

Aqui em Brasília, já realizamos um ato em frente 
a uma agência de médio porte do BRADESCO, já fize-
mos denúncia contra essa agência, e ela até hoje não 
colocou porta giratória. É um descaso com a Polícia 
Federal. Estão falando que a Polícia Federal não tem 
competência para fiscalizar. Já enviamos ofício, já rea-
lizamos atos em frente à agência, mas o BRADESCO 
não toma posição em relação à porta giratória. Fica o 
quê? Uma descrença. Se um órgão competente como 
a Polícia Federal não consegue resolver um problema 
de porta giratória numa agência, vamos deixar de ser 
vigilantes, porque está complicado.

FENAVIST. Um absurdo os sindicatos terem de 
denunciar à Polícia Federal a falta de reciclagem dos 
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vigilantes. É uma situação absurda a empresa não 
querer capacitar o seu funcionário para trabalhar.

Foi discutida aqui também a quantidade de horas 
para formar um vigilante. Apesar da pouca quantidade 
de horas para formação, temos hoje uma categoria das 
mais honestas deste País. É difícil ler em algum jornal 
um vigilante dizer que ajudou a assaltar um banco, 
que ajudou a fugir com um carro-forte, diferentemen-
te do que acontece com as Polícias Civil e Militar, que 
sempre estão nas manchetes de jornais participando 
de quadrilhas.

Então, apesar de poucas horas para formação, a 
categoria dos vigilantes não tem esse tipo de preocu-
pação. De outro lado, um policial civil, com formação 
acadêmica, chega a uma agência e prende o vigilan-
te e o gerente porque não o deixaram entrar armado. 
Onde fica a qualificação, todo o tempo de formação 
acadêmica que teve esse policial civil? Para que isso 
serviu? Para prender o vigilante e o gerente que não 
o deixaram entrar armado? 

Precisamos valorizar mais a categoria, porque 
hoje não vemos as empresas preocupadas com isso. 
Os bancos lucram, as empresas ganham e os vigilan-
tes ficam à beira da morte. Pedimos aos Deputados, 
aos empresários presentes, aos representantes da 
Polícia Federal e da FEBRABAN que nos valorizem. 
Somos uma categoria honesta. Colocados nos bancos, 
os vigilantes não vão trair nem entrar em esquemas 
para assaltar, diferentemente de outras formações, 
como de policiais civis e militares, que sempre estão 
em quadrilhas, assaltando.

A preocupação não é com a formação, mas com 
a valorização do vigilante. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) 
– A próxima inscrita é a Sra. Miriam Fochi, da CON-
TRAF/CUT.

A SRA. MIRIAM FOCHI – Bom dia. Quero pa-
rabenizar o Deputado Paulo Pimenta pela realização 
desta audiência pública.

O Dr. Viotto, quando se referiu à diminuição dos 
assaltos de 2000 a 2009, trouxe um número relativo 
ao ano de 2009: 430 assaltos. Por outro lado, o Ademir 
José, da CONTRAF, trouxe o número de 253 assaltos 
somente no Estado de São Paulo, dados oficiais da 
Secretaria de Segurança Pública.

Isso mostra, com certeza, que os dados não estão 
fechando, e aí eu pergunto: qual é a dificuldade de ter 
um sistema único de registro desse tipo de ocorrência? 
Com dados  corretos e oficiais, fica mais fácil traba-
lharmos em conjunto, já que todos temos um objetivo 
comum, que é a segurança bancária.

Outra questão é justamente o relato do que acon-
teceu na agência do Itaú UNIBANCO no Guará, Distrito 

Federal, quando um policial civil realmente descumpriu 
as normas de identificação e acabou quebrando a por-
ta giratória. No site do Sindicato dos Bancários tem a 
foto da porta estilhaçada no chão. Além de enfrentar 
todos os problemas de segurança criados pelos ban-
didos, quem deveria nos proteger às vezes acaba nos 
colocando como vítimas mais uma vez.

E nessas situações, de assaltos, de sequestros 
com bancários e vigilantes feitos reféns, há toda uma 
consequência psicológica, atingindo tanto o vigilante 
quanto o bancário. Esses são afetados diretamente 
no momento de um assalto ou de um sequestro, mas 
os danos psicológicos acabam sendo levados para a 
família. Pergunto onde está a responsabilidade social 
dessas empresas, tanto de vigilância quanto dos nos-
sos bancos, que não oferecem assistência médica e 
psicológica adequada pelo tempo que for necessário 
para esses trabalhadores. Qual é a responsabilidade 
social dessas empresas com o seu patrimônio maior, 
que são os seus trabalhadores?

Obrigada. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) 

– Agradeço à Míriam pela manifestação.
Antes de devolver a palavra aos componentes da 

Mesa, quero, rapidamente, também levantar algumas 
questões para que os nossos debatedores possam 
responder.

Quero, mais uma vez, agradecer ao Ademir e ao 
Boaventura por terem provocado a Comissão no sentido 
de fazermos esta audiência pública. A presença de to-
dos vocês mostra a atualidade do tema e a importância 
do assunto. Agradeço também à direção da Casa, que 
possibilitou a transmissão ao vivo desta audiência para 
todo o País. Evidentemente, é um tema que interessa 
a toda a população, e hoje está acontecendo aqui um 
debate extremamente rico e importante. 

Vou destacar algumas questões. Primeiro, Ade-
mir, só a título de curiosidade, quando estive na Co-
lômbia, conheci o projeto desenvolvido para redução 
de assalto a banco, o qual prevê a proibição de celular 
em agência. Claro que não é uma medida que por si 
só possa resolver, mas achei muito interessante. Vi in-
clusive como funciona a relação da segurança privada 
com a segurança pública na Colômbia.

Destaco na manifestação do Ademir a importân-
cia, Dr. Rodrigo, da questão relativa às cooperativas de 
crédito. De fato, hoje temos instituições de crédito que 
são verdadeiras agências bancárias. Sinceramente, 
acredito que, quando um cidadão vai a uma agência 
como essa, pensa que está indo a um banco. Não sabe 
se está indo a uma cooperativa de crédito ou a uma 
agência bancária. Tampouco ele tem a obrigação de 
saber que existem dispositivos de segurança diferentes 
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e obrigações de segurança distintas na agência ban-
cária e na agência de instituições de crédito. 

Isso me chamou a atenção, Dr. Rodrigo, porque 
tenho o entendimento de que a Lei nº 11.718, de 2008, 
aprovada nesta Casa e sancionada pelo Presidente 
da República, por si só já resolvia essa questão. A 
Polícia Federal chegou a publicar uma norma esten-
dendo para essas instituições de crédito as mesmas 
obrigações das agências bancárias. Mas foi uma de-
cisão de curta duração, na  medida em que, em 12 de 
março de 2010, a Polícia Federal reviu essa decisão 
e orientou as unidades de fiscalização a aguardarem 
a regulamentação da lei. 

Sinceramente, eu até vou provocar na Comissão 
uma discussão específica com a Casa Civil sobre isso, 
porque quero ser convencido de que essa lei, para ser 
cumprida, precisa ser regulamentada. Tanto é que, 
no primeiro momento, houve orientação por parte da 
Polícia Federal para que fossem estendidas a essas 
instituições as mesmas regras dos bancos.

Várias vezes foi citada aqui a portaria sobre o 
horário do almoço. Em determinada oportunidade, jun-
tamente com o Boaventura e o Ademir, tivemos uma 
audiência com o ex-Ministro da Justiça Tarso Genro 
para tratar dessa matéria.

Se o art. 2º da Lei 7.102 fala em vigilantes –   e, 
segundo aprendi com o Boaventura, é daí que advém 
a interpretação de que são no mínimo dois –,  eu te-
nho dificuldade de compreender como uma portaria da 
Polícia Federal orienta e permite que, num determina-
do momento, haja só um. Se a lei fala em vigilantes, 
de que forma a portaria vai permitir que fique só um? 
Então, a portaria está contrariando a lei.

De fato, o que ocorre? De certa forma, ela dá 
uma orientação do melhor horário para o assalto. Nós 
estamos aqui ao vivo, transmitindo para todo o Bra-
sil. Deveria ser inclusive uma medida... Se é essa a 
interpretação – eu quero até entender melhor, Dr. Ro-
drigo –,  se há uma portaria permitindo que, na hora 
do almoço, fique só um, eu acho que isso precisa ser 
revisto. Ou pode ser que exista uma explicação que 
ainda não conseguimos entender. Hoje, vamos ter aqui 
essa oportunidade.

Quero também citar a questão relativa ao risco 
de vida. Eu sou Relator da CPI da Segurança Públi-
ca e sou da Comissão de Segurança Pública. Tenho 
acompanhado muito o debate sobre a questão dos 
vigilantes das instituições federais, das universidades 
federais. Hoje, é muito comum haver agência bancária 
dentro de campus de universidade. E em vários campi, 
vigilante não trabalha armado e a polícia não pode en-
trar. E o vigilante da universidade também não recebe 
pelo risco de vida.

Tenho feito esse debate porque, se há uma cate-
goria, Boaventura, que não merece esse tratamento da 
legislação, é a dos vigilantes privados. Vou dar alguns 
exemplos para vocês. Há pouco tempo, foi aprovado o 
risco de vida por periculosidade dos vigilantes da Jus-
tiça Federal. O cara que trabalha como vigilante dentro 
do prédio do STF, aqui do lado, recebe periculosidade 
e adicional de risco de vida. O máximo de risco que ele 
corre é de pegar uma gripe, porque o ar condicionado é 
muito forte lá dentro. (Risos.) E o vigilante privado, que 
trabalha na segurança de carros-fortes, nas situações 
mais expostas, talvez não haja outra atividade... Infeliz-
mente, foi um erro a interpretação que se deu, porque 
atrasou a votação dessa matéria, tentando colocá-la 
dentro de todos os outros projetos. 

Vamos acompanhar a  questão levantada pelo 
Deputado Pellegrino, para que votemos. O Senador 
Paim tem sido um grande parceiro nosso neste deba-
te. Vamos aguardar até o início do recesso, na metade 
de julho, para que seja votada em caráter terminativo 
essa matéria na Comissão de Constituição e Justiça. 
Não há necessidade de esse projeto ir a Plenário, a 
não ser que haja recurso de algum Parlamentar.

Quanto à questão da porta giratória, por mais que 
a Lei 7.102 não trate dessa matéria, parece-me óbvia. 
E há a questão das legislações municipais. É natural 
que a lei não tenha tratado disso na época porque 
talvez nem existisse esse dispositivo. Sinceramente, 
Dr. Pedro, acho que essa é uma iniciativa que poderia 
partir da própria FEBRABAN, mesmo antes de a lei ser 
aprovada. Mais do que isso. Não vejo razão para que 
a porta seja colocada depois do espaço do autoaten-
dimento. Isso tem sido objeto de inúmeros conflitos e 
problemas dentro de agências bancárias. Eu mesmo 
testemunhei recentemente, em Estância Velha, um 
caso de conflito entre o vigilante, o cliente e o gerente 
do banco, por falta de uma regulamentação.

Sobre essa questão, queria destacar outro epi-
sódio. Praticamente presenciei um assalto a duas 
agências ao mesmo tempo numa cidade da Grande 
Porto Alegre. Desses assaltos que vocês relataram 
aqui, com R-15, fuzis. Um policial militar sozinho, no 
centro da cidade, um veterano com um 38 desses que 
o senhor citou, resolveu dar um tiro atrás do coreto de 
volta. Não sobrou uma luminária. Mas o que mais me 
impressionou foi que cheguei ao banco cinco minutos 
depois e havia pressão para os bancários abrirem 
logo a agência e continuarem trabalhando. Não tinha 
vidro, as pessoas estavam em estado de choque. Era 
um banco público e um privado. E houve pressão para 
abrirem logo. Não havia condições de os vigilantes 
e bancários continuarem trabalhando, mas, decerto, 
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havia meta a ser cumprida em venda de seguro, etc. 
Então, tinha de...

Queria entender uma coisa, Dr. Pedro. Até apro-
veito a oportunidade porque sempre ouço falar que 
os bancos não perdem nada com esses assaltos, 
que não há essa preocupação tão grande por haver 
um sistema de seguro que repõe o dinheiro. Portan-
to, quando ocorre assalto a banco... Queria entender 
melhor como funciona esse sistema de compensação 
de seguro das agências, até para que a população 
também tenha oportunidade de ouvir do senhor uma 
explicação de como se dá esse processo hoje. Since-
ramente, confesso que não entendo direito como se 
dá a contabilização dessa perda, se o seguro cobre, 
se há um sistema de compensação entre os bancos 
a respeito dessa matéria.

Por fim, quero colocar ao Dr. Salmen também 
nosso interesse em ver a FENAVIST nos ajudando na 
aprovação do risco de vida. Ninguém melhor do que 
o proprietário da empresa para zelar pela segurança 
e pela qualidade de vida do seu funcionário. Então, 
gostaria muito de poder contar com a FENAVIST nes-
sa pressão que estamos fazendo para que o risco de 
vida seja votado. E, na medida em que esse aumento 
de custo é repassado, de fato não há por que a FENA-
VIST ser contrária ou colocar qualquer óbice para que 
possamos estender esse direito e essa prerrogativa 
aos trabalhadores da vigilância privada.

Assim, senhoras e senhores, vamos retomar 
nosso debate, começando pela ordem inversa da ma-
nifestação anterior. 

Com a palavra o Dr. Pedro, para fazer suas con-
siderações.

O SR. PEDRO OSCAR VIOTTO – Deputado Pau-
lo Pimenta, vou tentar abordar alguns dos itens que 
foram colocados pelos presentes. 

No nosso entendimento, sempre que há uma 
lei, tem de haver uma  relação de causa e efeito e ela 
precisa ter determinada eficácia para atingir seu ob-
jetivo maior.

Foi levantada a questão dos biombos. Tem sido 
muito comum Municípios legislarem a respeito de biom-
bos e da proibição do uso de telefone celular. Isso tem 
sido uma das coisas mais comuns. E nós percebemos 
que não terá eficácia. Quanto à questão do celular, 
então, há quase uma unanimidade contrária, mas se 
impõe ao banco proibir o uso e, muitas vezes, se impõe 
ao próprio vigilante a responsabilidade de proibir esse 
uso. Há uma geração de conflitos, porque o usuário, 
aquela pessoa que vai à agência bancária, entende 
que pode usar o telefone.

O Ademir disse, referindo-se ao celular: “Olhem, 
a lei não pode ser simplesmente uma medida paliati-

va”. O biombo também traz muito de medida paliati-
va, não é uma solução para o problema. O problema 
maior está na parte externa. Precisamos ver alguma 
coisa que o resolva.

Quanto à cabine blindada ou cabine de segurança, 
o que acontece nos bancos? Eles desenvolvem sis-
temas, desenvolvem soluções de segurança –   como 
disse, os números comprovam isto –,  reduzindo drasti-
camente o volume de assaltos. Em determinados locais, 
os bancos entendem que a cabine não é adequada, 
que existem outros dispositivos mais adequados. 

Hoje, fala-se muito na questão da cabine, mas no 
passado tínhamos problemas muito grandes com ela: 
tínhamos volumes grandes de assaltos mesmo com 
a cabine e muitos incidentes com disparos dentro da 
própria cabine. Os mais antigos do segmento de se-
gurança sabem que era comum haver disparo e o pró-
prio vigilante se ferir. Então, a solução de segurança é 
sempre adequada ao local, ao grau de risco que existe 
no local. Vamos sempre trabalhar nessa linha. 

Sr. Deputado, entendemos que o local adequado 
para a porta de segurança é no pós-autoatendimento. 
Por que no pós-autoatendimento? Porque no autoa-
tendimento das agências atendemos hoje a 45% do 
nosso público. E existem limites de transações. Inci-
dentes nessa área são raríssimos, raríssimos. É tra-
ço, não existe estatística sobre isso. Por quê? Porque 
raramente algum cliente é abordado na área do auto-
atendimento. Mas são 50% do público. 

O que acontece? Sistematicamente temos de 
desenvolver campanhas e trabalhos de conscienti-
zação da população, porque a porta de segurança 
possui sensores que detectam a presença de volume 
metálico, de massa metálica em movimento. Ao fazer 
essa detecção, ela automaticamente trava o acesso. 
Qual é o objetivo principal? É detectar a massa metá-
lica? Não, mas identificar a massa metálica para evitar 
que uma pessoa armada entre na agência. Só que a 
população continua indo à agência levando muito ob-
jeto metálico. Moedas, fecho de bolsa, fivela do cinto, 
vários metais se somam, são detectados e provocam 
o travamento. 

E o que temos a seguir? Os conflitos na porta 
de segurança, porque a pessoa que vai entrar, que já 
vem estressada da rua porque tem algum trabalho a 
fazer ou porque está atrasada ou porque discutiu com 
alguém ou porque teve algum problema de trânsito, etc., 
imagina que quem fez isso foi o vigilante. A porta trava 
de forma automática, sem a ação do vigilante, porque 
a orientação que temos é a de que nenhum vigilante 
pode travar a porta de segurança, quem o faz é a pró-
pria porta. O vigilante tem apenas e tão somente de 
fazer o destravamento.
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Assim, entendemos que a porta tem de ser no 
pós-autoatendimento, porque as transações na sala 
de autoatendimento têm valores limitados. Hoje, os 
bancos de modo geral da cidade de Porto Alegre, em 
razão de uma lei municipal, estão colocando as portas 
no pré-autoatendimento e estão tendo problemas ter-
ríveis. São filas intermináveis na parte externa, porque 
passamos a triar 100% do público. Os clientes recla-
mam por ficarem expostos ao frio e à chuva enquanto 
é feito o processo de triagem. Em vez  de  melhorarmos 
a segurança, nós pioramos. Nós precisamos sempre 
analisar a relação entre causa e efeito, não é? E hoje 
nós temos filas muito grandes na parte externa; antes, 
esse cliente estava abrigado dentro da sala de autoa-
tendimento. E quais são as ocorrências na sala? Ne-
nhuma, não é? Então, nós precisamos sempre examinar 
essa relação. Nós não podemos simplesmente chegar 
e dizer: olhe, deve-se fazer isso. Qual é a relação entre 
causa e efeito? Qual é a eficácia? Não sabemos.

Na questão da porta de segurança, senhores, 
nós temos um problema muito sério: qual é a respon-
sabilidade de submeter-se aquele que vai à agência 
bancária ao processo de triagem? A colega da CON-
TRAF mencionou um incidente que ganhou grandes 
proporções aqui em Brasília, quando um policial aca-
bou quebrando a porta de segurança e levando deti-
dos, ou conduzindo ao distrito policial, tanto o vigilante 
quanto o gerente. Então, vejam, esses problemas nós 
enfrentamos frequentemente, e nós temos de fazer 
a identificação. De que adianta colocar uma porta de 
segurança se não há um processo de identificação? 
E esse processo de identificação nem sempre se faz 
em um estalo. Nós temos que identificar para haver 
realmente segurança. Nós, em determinado momen-
to, começamos a sofrer um grande número de assal-
tos praticados por falsos policiais, por pessoas que 
assim se apresentam, e nós costumamos dizer que o 
sujeito dá uma “carteirada”. Os vigilantes sabem bem 
disso. Ele abre a carteira assim, e fecha, e se não o 
liberarmos corremos o risco de ver acontecer o que 
aconteceu em Brasília.

Então, na verdade, tem de haver algo que permi-
ta um melhor procedimento, uma melhor triagem. Nós 
inclusive temos levado essa preocupação constante-
mente à Polícia Federal, e a própria Polícia Federal 
soltou uma orientação aos seus agentes no sentido 
de que um processo de identificação de até 5 minutos 
está dentro da normalidade, porque nós estamos bus-
cando o bem coletivo, que é o bem maior, e queremos 
preservar todos os que estão dentro da agência.

Vamos falar do transporte de valores. Nós temos 
o nosso parque financeiro, e uma parcela significativa 
dele é da década de 50, da década de 60, quando as 

cidades começavam a crescer. Então, ele está dentro 
de uma situação geográfica que já vem de longo tem-
po, e em que não há condições de mudar o formato 
de receber o dinheiro. Mas o que acontece? Nós pre-
cisaríamos ter a frente da agência liberada, para que 
o carro-forte pudesse parar, e isso não acontece. E o 
banco não pode impedir ninguém de estacionar lá. Nós 
precisaríamos de quê? De os órgãos públicos, de os 
governantes determinarem que aquela área não pode 
ser ocupada, e se for ocupada tomarem providências 
para que ela fique livre para o carro-forte. Isso é neces-
sário. Por quê? Porque do contrário teremos que fechar 
mais da metade da rede para mudar esse sistema.

Nós falamos a respeito do malote inteligente, e 
um rapaz ali, o representante do Sindicato do Ceará, 
disse que ele vai trazer desemprego. Não vemos dessa 
forma. Nós vemos uma possibilidade de crescimento 
de emprego. Nós temos um País continental. Nós te-
mos, além dos bancos, os mercados, as farmácias, os 
postos de gasolina etc., que hoje utilizam outros meios 
para levar o dinheiro até a agência bancária, e que 
podem ser atendidos por esse sistema, que vai trazer 
segurança. A principal preocupação é a segurança, a 
segurança do homem, do homem do carro-forte, que 
leva o dinheiro.

Heralde, amigo que durante algum tempo traba-
lhou conosco na CCASP, representando o sindicato, 
sempre que nós vemos as ações com AR-15 etc., nós 
pensamos que deveríamos também dar uma AR-15 
para o vigilante que está dentro do carro-forte. Seria 
essa a solução? Aí nós passaríamos a ter tiroteios de 
500, 600, 800 metros de distância; e a sociedade, que 
está no meio disso, seria o escudo? Seria o alvo, no 
meio do caminho? Não! Nós precisamos buscar so-
luções que resolvam, que minimizem a possibilidade 
de ataques. Eu também já pensei muito em dar uma 
AR-15 para o vigilante de carro-forte, mas seria essa a 
solução? Nós teríamos essas trocas de tiros mais dis-
tantes; de repente, teríamos tragédias maiores. Então, 
nós temos de buscar outras soluções para isso.

E a tecnologia, senhores, vem para ajudar. Quan-
do nós dizemos que reduzimos bastante o número de 
assaltos de 2000 para cá, foi com o quê? Foi com o 
homem, e foi com a tecnologia. Não é apenas o homem, 
e não é apenas a tecnologia. E os bancos investiram 
muito em tecnologia. Até 1995, 1996, nós não tínhamos 
fechaduras eletrônicas nos cofres. Foi quando surgiu 
a tecnologia. Não tínhamos CFTV, e passamos a ter. 
Passamos a ter porta de segurança. Então, a segurança 
faz-se com o homem e com a tecnologia. O.k.?

Agora vamos  falar do guarda-volumes, um equi-
pamento que está instalado em alguns lugares. Mas é 
a solução para isso? Não é. Não soluciona o problema. 
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Uma solução melhor é a conscientização da popula-
ção no sentido de que quando for à agência bancária 
procure evitar levar objetos metálicos. E voltamos a 
mencionar a importância da porta de segurança de-
pois do autoatendimento.

Há ainda pelo menos 2 itens que eu gostaria de 
mencionar, para finalizar. Um deles é o seguro. Depu-
tado, o prejuízo é do banco. É um mito essa história de 
que o banco não se preocupa com segurança porque 
tem seguro. Isso não é verdade. Os bancos preocupam-
se, os bancos investem muito; nossos investimentos 
ultrapassam R$ 7 bilhões por ano. Hoje, no sistema 
financeiro, segundo os dados –   e não se diga que são 
dados que nós estamos criando, não; são dados da 
FENAVIST –,  85 mil vigilantes trabalham em bancos. 
Segundo dados da Polícia Federal, pelo menos da úl-
tima vez em que isso foi comentado, 450 mil vigilantes 
trabalham de forma legalizada no País, e haveria mais 
1,5 milhão trabalhando de forma clandestina. Aproxi-
madamente 1.800 empresas trabalham registradas, 
e talvez haja o dobro disso, ou o triplo, atuando de 
forma clandestina. Então, o número que temos é de 
em torno de 85 mil vigilantes trabalhando para todo o 
sistema financeiro, e nós temos uma preocupação; é 
por isso que nós investimos tanto no homem quanto 
investimos na tecnologia. Nós temos que ter o binô-
mio, não é? E o trinômio até, porque nós precisamos 
também dos órgãos de segurança, que nos têm dado 
bastante apoio, e mesmo com as dificuldades que en-
frentam eles têm desenvolvido ações para mitigar os 
riscos e fazer diminuirem as ocorrências. É por isso 
que nós investimos, e continuamos investindo, e hoje 
o que nós temos nas agências bancárias é superior 
àquilo que a lei exige.

Mencionou-se que determinadas agências não 
têm porta de segurança. Por quê? Porque o sistema 
ali é montado de acordo com o grau de risco e a ne-
cessidade. Mesmo nessa agência que foi citada espe-
cificamente não deve ter ocorrido nenhum assalto, ou 
tentativa, nos últimos anos. Por quê? O contexto da 
segurança como um todo tem permitido que ela atue 
dando segurança aos funcionários e aos clientes, não 
é? E a porta de segurança gera conflitos, e os vigilan-
tes que estão ali no dia a dia acabam recebendo essa 
carga. Por quê? Porque a pessoa chega com uma série 
de problemas, e acaba discutindo, achando que foi o 
vigilante que a travou.

Finalmente, há a questão da rendição. O que é 
que acontece? Nós temos uma posição. A própria lei 
cita “vigilantes”, e já houve um entendimento, durante 
muitos anos, na própria Coordenação, e há pareceres 
expressos nesse sentido, de que o termo “vigilantes”, 
no plural, é apenas por uma concordância de número 

na própria lei. Há determinados locais que podem ter 
1 vigilante. O que sempre dizemos à Polícia Federal, 
e isso tem funcionado, e dizemos a todos os sindica-
listas, é que onde há 2 ou mais vigilantes não há ne-
cessidade de rendição. Por quê? Porque nós temos 
práticas de gerenciamento. 

O fato de o vigilante estar almoçando –   e sempre 
almoçam, diga-se de passagem, assim como todos os 
trabalhadores almoçam –   não significa que aumenta o 
grau de risco. Não. Nós temos práticas que minimizam 
o grau de risco. E não aumenta o número de assaltos. 
Os assaltos acontecem ao longo do expediente. Não 
dá para se dizer que no horário em que o vigilante está 
almoçando há maior número de assaltos. E não existe 
em nenhuma outra atividade, mesmo nas forças poli-
ciais, a figura da rendição de almoço. As próprias em-
presas não têm condições de manter um homem para 
fazer a rendição de almoço. E normalmente o horário 
de funcionamento de uma agência bancária, o expe-
diente, é das 8h às 17h, ou das 8 às 16h, e o horário 
de almoço acontece sempre entre 11h e 15h. Então, 
não existe logística. Uma boa parte da nossa rede de 
agências está em cidades pequenas, onde há dificulda-
de de deslocamento, dificuldade de atendimento, não 
é? E o que nós temos de fazer? Nós temos de levar 
o serviço, nós temos de ter viabilidade. Não dá para 
simplesmente pararmos. E nós temos agências com 
3 funcionários. Essa é a realidade do País.

Portanto, nós não estamos aumentando o risco 
ao permitirmos que o vigilante almoce. Ele está tendo 
o intervalo de almoço previsto na própria CLT, e nós 
estamos melhorando a segurança para que não au-
mente o número de assaltos. Não há crescimento do 
número de assaltos pelo fato de o vigilante estar al-
moçando, está certo? Assim como acontece com as 
forças policiais. Em determinados momentos em que 
eles fazem o seu intervalo , existem práticas que per-
mitem manter a mesma segurança, e eu acredito que é 
isso que nós temos de continuar almejando, buscando, 
para melhorar a segurança bancária.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) 

– Muito obrigado, Dr. Pedro. 
Com a palavra o Dr. Rodrigo Andrade Oliveira, 

para as suas manifestações.
O SR. RODRIGO ANDRADE OLIVEIRA – Sr. 

Deputado Paulo Pimenta, senhoras e senhores, primei-
ramente eu peço a permissão dos senhores para me 
referir a todas as manifestações de uma forma global, 
mas com certeza eu vou procurar responder a todas.

Eu gostaria de iniciar chamando a atenção dos 
senhores para uma reflexão a respeito do que vem a 
ser consenso. Todos nós sabemos que no processo 
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democrático ele é construído, existe o exercício da dis-
cussão para se procurar o consenso, e nessa discussão, 
para se chegar ao consenso, há de haver concessões 
de todos os que estão envolvidos no debate.

Eu começo com isso, com essa reflexão, para en-
frentar a primeira observação que me foi apresentada, 
a respeito do famigerado horário de almoço, que é um 
assunto que já de longa data vem sendo discutido em 
vários foros, e tudo. Então, eu vou adicionar mais uma 
observação a respeito dessa análise: a Polícia Federal 
é uma estrutura hierarquizada; assim sendo, desde que 
as coisas não sejam manifestamente ilegais, os subor-
dinados devem obediência às orientações superiores 
–   desde que não sejam manifestamente ilegais. 

Eu digo isso porque essa discussão a respeito 
de horário de almoço, esse problema, essa questão foi 
trazida para discussão na Comissão Consultiva para 
Assuntos de Segurança Privada. Se porventura alguém 
não sabe de que se trata, trata-se de uma Comissão 
formada por representantes das classes laboral e pa-
tronal, presidida pelo Diretor Executivo da Polícia Fe-
deral. Essa Comissão tem atribuição de, como o pró-
prio nome já diz, discutir assuntos ligados à segurança 
privada, e a principal, ou melhor, não a principal, mas 
a mais corriqueira, a mais frequente atividade dessa 
Comissão é o julgamento dos processos punitivos por 
inobservância da legislação.

Pois bem, membros dessa Comissão, mais espe-
cificamente das empresas, representante das empresas 
e representantes dos bancos, levaram essa questão 
para discussão na Comissão. Qual questão? Dificul-
dades operacionais no que diz respeito à rendição de 
almoço, ou seja, a possibilidade de uma flexibilização, 
ou de uma diminuição do aparato de segurança, na-
quele período de almoço. Essa questão foi discutida 
pela Comissão. Foi discutida pelos delegados da Co-
ordenação também. Não houve unanimidade, nem na 
Comissão, nem entre os delegados, mas o Coordena-
dor foi convencido, e convenceu o Diretor Executivo. 
Daí, então, saiu a mensagem oriunda da Coordena-
ção, que, contrariamente ao que alguns expuseram, 
estabelece o seguinte: a agência bancária que deseja 
flexibilizar a vigilância no horário do almoço, de modo 
a permitir o revezamento de almoço, poderá requerer 
essa situação à DELESP, que analisará o deferimento 
ou não dessa situação. 

Então, não é que a Polícia Federal tenha dito 
que pode  haver 1 vigilante. Não, a Polícia Federal 
não disse que pode haver 1 vigilante. Na mensagem, 
determina-se que as agências que assim desejarem 
requeiram essa situação à Polícia Federal, e a DE-
LESP ou a Comissão de Vistoria responsável pela 
circunscrição analisará o deferimento ou não daquela 

situação. Então, é isso que está em vigor hoje. É o que 
está em vigor hoje.

Um outro ponto que foi levantado pelo Deputado 
Nelson Pellegrino, e também pelo Sr. Deputado Paulo 
Pimenta, diz respeito às cooperativas de crédito. En-
tão, é oportuno que eu historie como começou essa 
situação, e em que pé ela está. Realmente, foi a Polícia 
Federal quem primeiramente se preocupou com exi-
gir dessas instituições a obediência à Lei nº 7.102/83, 
entendendo que, embora tenham tratamento especial, 
também se trata de instituições financeiras, uma vez 
que lá ocorre a guarda e a movimentação de nume-
rário. Então, eu tenho guardado comigo –   não trouxe 
para esta audiência, mas tenho guardado comigo –   
um dossiê, porque foram tantos os vaivéns que eu tive 
de começar a guardar isso, até para poder situar-me: 
não, agora é para fiscalizar, ou não é para fiscalizar. 
Então, o primeiro passo foi da Polícia Federal, porque 
nós estamos realmente atentos a isso, não é? 

Como eu disse na minha primeira fala, nós en-
tendemos que houve um descompasso entre a socia-
lização do dinheiro e o aparato do sistema financeiro 
para lidar com isso; daí nasceram essas situações –   
as cooperativas de crédito, ressalvado aí o tratamento 
especial e a finalidade a que se destinam, e os corres-
pondentes bancários. Então, houve esse descompasso 
porque essas situações não foram acompanhadas do 
devido aparato de segurança.

Bom, mas, especificamente a respeito das coo-
perativas de crédito, nós, num primeiro momento, exigi-
mos; depois, recebemos a determinação do Ministério 
da Justiça para aguardar a lei. Veio a Lei nº 11.718/08; 
nós novamente voltamos a exigir, e a situação foi leva-
da às instâncias superiores; de modo que, hoje, qual 
é a situação? A Polícia Federal não exige, não porque 
não quer exigir, e sim em obediência a determinações 
superiores. Então, o entendimento do Ministério da 
Justiça é o de que a lei não é autorregulamentável, 
ela tem de aguardar o decreto.

Então, não há inércia da Polícia Federal. Houve 
essa provocação, e a situação hoje está nesse pé, por 
conta de entendimento das instâncias superiores de 
que deve ser aguardada a regulamentação por decreto. 
E, para conhecimento dos senhores, inclusive a reda-
ção, a minuta do decreto fomos nós que elaboramos, 
a Polícia Federal que elaborou, lá na Coordenação, 
e, salvo engano, esse texto hoje está em trâmite na 
Casa Civil. Então, essa é a situação referente às coo-
perativas de crédito.

No caso do policial, aqui no Distrito Federal, eu 
sei o que a imprensa divulgou. Recentemente houve 
uma audiência pública a respeito desse assunto, no 
âmbito do Governo do Distrito Federal, salvo enga-
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no; um delegado nosso esteve  lá, representando a 
Polícia Federal, ouviu toda a discussão e tudo. Bom, 
eu entendo o seguinte: trata-se de caso isolado. Esse 
policial, essa situação tem de ser analisada sob 2 as-
pectos. Primeiro aspecto: o comportamento do policial 
foi inquestionavelmente inadequado. Eu recentemente 
dei aula no Curso de Formação, na Academia, e esse 
assunto foi abordado lá pelos alunos; eu passei para 
os alunos o seguinte: eu, particularmente, utilizo a In-
ternet; muito raramente vou a agência bancária, e se 
eu for à agência bancária, como cidadão, para sacar 
um dinheiro, ou para pagar uma conta, eu vou deixar 
a minha arma no carro, porque eu não estou indo lá 
com policial, estou indo como cidadão; e eu, particu-
larmente, não tenho muita paciência de ficar naquele 
negócio de me perguntarem: quem é você? E não sei 
mas o quê. Então, eu já deixo moeda, celular, tudo 
para lá. Agora, o policial pode entrar armado no banco? 
Pode. Ele tem porte de arma, ele pode. Mas ele tem 
de saber que a pessoa que está lá, o profissional que 
está lá não tem bola de cristal para saber de quem se 
trata. Então, ele precisa ter paciência para se identifi-
car, passar segurança para o profissional que está lá, 
e tudo. Então, essa é a orientação que nós damos ao 
nossos policiais. 

O policial, segundo o que foi noticiado, errou? Sem 
dúvida errou. É claro que errou. E o segundo aspecto, 
que acho mais consentâneo com a nossa discussão 
aqui, diz respeito à fragilidade da porta giratória. Se 
ele conseguiu quebrar a porta foi porque a porta não 
prestava, não é? Ele não deveria conseguir quebrar 
a porta, porque foi um policial, mas poderia ter sido 
um bandido, não é? Então, há esse outro aspecto aí, 
nesse episódio isoladamente considerado. 

A porta giratória está prevista como possibilidade 
no art. 2º da Lei nº 7.102/83. O art 2º, ao descrever, ao 
discriminar em que consiste o sistema de segurança, no 
seu inciso II, refere-se a “artefatos que retardem a ação 
dos criminosos permitindo sua perseguição, identifica-
ção ou captura”. Um exemplo desses artefatos aqui ci-
tados é a porta giratória. Então, o sistema de segurança 
tem de dispor de 3 elementos; desses 3 elementos, no 
mínimo, 2 necessariamente são: vigilantes armados e 
alarme eficiente; e o terceiro elemento pode ser esco-
lhido dentre um destes aqui: “equipamentos elétricos, 
eletrônicos e de filmagem que possibilitem a identifi-
cação dos assaltantes”, e o exemplo mais comum é o 
circuito fechado de televisão; “artefatos que retardem 
a ação dos criminosos permitindo sua perseguição, 
identificação e captura”, e o exemplo mais comum é a 
porta giratória; e a “cabine blindada com permanência 
ininterrupta de vigilantes durante o expediente para o 
público e enquanto houver movimentação de nume-

rário no interior do estabelecimento”. Portanto, a porta 
giratória, segundo a Lei nº 7.102/83, não é obrigatória; 
ela é um dos elementos opcionais, a compor o terceiro 
elemento do plano de segurança. 

Então, a agência bancária, o estabelecimento fi-
nanceiro apresenta para a Polícia Federal o seu plano 
de segurança bancária; a Polícia Federal vai lá, analisa 
aquele plano de segurança, e concorda ou não com 
aquele plano de segurança. Essas as minhas obser-
vações a respeito da porta giratória.

O representante do Sindicato de Vigilantes de To-
cantins, ou melhor, do Pará, levanta a questão atinente 
à exigência de antecedentes criminais dos vigilantes. 
Essa exigência decorre da Lei nº 10.826/03, a Lei do 
Porte de Arma. Então, não  é um rigor criado pela Po-
lícia Federal do nada; isso decorre da Lei do Porte de 
Arma, porque, se existe a possibilidade de o vigilante 
usar arma, ele tem de preencher os requisitos para o 
porte de arma. Então, a Lei nº 10.826/03 não permite 
que o pretendente ao porte de arma esteja nessa si-
tuação, respondendo a inquérito, respondendo a ação 
criminal, e por isso o posicionamento da Polícia Fede-
ral nesse tocante. 

Vez ou outra, isoladamente, um ou outro vigilante 
consegue provimento judicial para essa situação. En-
tão, cada caso tem de ser estudado per se. O senhor 
apresentou aqui uma situação que eu vou analisar di-
reitinho, e se for possível nós vamos atender; se não 
for possível, não há como. Resumindo, a exigência 
de não ter antecedente criminal, de não poder estar 
respondendo a inquérito policial nem a ação penal, 
embora, como o senhor mesmo ressaltou, a própria 
Constituição diga que ninguém será considerado cul-
pado antes do trânsito em julgado da ação, essa exi-
gência da Polícia Federal decorre da exigência da Lei 
do Porte de Arma. 

Vamos falar agora a respeito da formação do vi-
gilante, situação questionada pelo senhor. Eu enten-
do que realmente a formação deixa a desejar. Deixa 
a desejar, mas gostaria de relembrar aos senhores a 
observação feita pelo Deputado Nelson Pellegrino, no 
sentido de que houve uma época em que bastava co-
locar um revólver na cintura ou um pedaço de pau na 
mão para se dizer um vigilante; então, muito já se fez. 
Eu diria até, para os senhores, que a própria formação 
do policial atualmente no Brasil poderia ser melhor. 
Existem países em que para ser policial o camarada 
estuda 8 anos – 8 anos, para ser policial, não é? Eu 
com 22 anos recebi uma carteira da Polícia Federal e 
um revólver; eu achava que eu era o Super-Homem. 
Não é? Aí, a gente começa a ver as pessoas morre-
rem, e pensa: opa, não é bem assim! Então, a maturi-
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dade vem. Eu costumo dizer que Deus tem um colete 
da Polícia Federal. 

Então, já foi pior. Pode ser melhor. Realmente, 
nós temos essa consciência de que a formação pode 
melhorar, e nós estamos atentos a isso, procurando 
aperfeiçoar essa formação sempre que possível.

A respeito do armamento –   e aqui eu vou envol-
ver 2 ou 3 assuntos na mesma explanação –,  existe 
uma coisa chamada dissuasão. Por que é que os pa-
íses querem ter bomba atômica? Para que os outros 
pensem assim: se nós formos mexer com aquele país 
ali, ele vai lançar uma bomba atômica sobre nós. Então, 
isso é dissuasão. Dissuadir é desmotivar. Desencorajar 
seria uma palavra melhor, desencorajar alguma ação 
contra nós. Certo? Em 2003 eu estava na unidade de 
aviação da Polícia Federal, e nós fizemos uma escolta, 
num comboio, de uma carga de cocaína, de Campo 
Grande até Volta Redonda, para incineração, e isso 
envolveu helicópteros, um sem número de policiais, ou 
seja, todo aquele aparato, para que a bandidagem nem 
pensasse em fazer alguma coisa. Então, a inserção de 
tecnologia na segurança privada tem esse propósito, 
o propósito de dissuasão. 

Eu acho que aumentar o calibre, o poderio do 
armamento do vigilante não é o caso. Não é o caso. E, 
contrariamente ao que se sugere – e agora, embora já 
esteja findando o meu tempo, vou tocar em um assunto 
extremamente polêmico, que é a questão do malote 
inteligente –, contrariamente ao que muitos pensam, 
o malote não tem o propósito de causar desemprego. 
Ele tem o propósito de trazer justamente a questão da 
dissuasão para a segurança privada.

Então, eu termino a minha fala agradecendo a 
oportunidade de externar os pontos de vista da Polícia 
Federal e pedindo escusas se por acaso não respondi 
alguma indagação, mas coloco-me à disposição para 
fazê-lo em qualquer ocasião.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) 

– Dr. Salmen, a palavra está à sua disposição. 
O SR. SALMEN KAMAL GUAZALE – Foram diri-

gidas ao representante da FENAVIST 3 questões; uma 
delas foi a de João Soares, que perguntou por que uma 
empresa do segmento descumpre um contrato. 

João, sinceramente, como no meio social exis-
tem os bons e os maus cidadãos, existem também os 
bons e os maus empresários. Então, se o empresário 
tem um contrato que é exequível, e descumpre esse 
contrato, em detrimento do empregado, ou do próprio 
tomador de serviço, esse é um caso isolado, que diz 
respeito àquela empresa e àquele contrato. O que a 
FENAVIST propôs aqui hoje, e gostaria de ressaltar 
isso, foi um efetivo combate aos maus empresários. 

Por quê? Porque isso vai resultar em um empregado 
mais qualificado e em uma melhor prestação de servi-
ço para os tomadores, aí incluídos os órgãos públicos 
e as empresas privadas. 

Com relação à pergunta feita por Heralde Silva, 
sobre se em menos de 200 horas de curso se pode 
formar um vigilante, eu penso que não, e penso que 
é por isso que existe a reciclagem de 2 em 2 anos, 
mas eu acredito que essas 200 horas iniciais podem 
dar pelo menos o básico, a noção do que é ser um 
vigilante. Mas volto a insistir que o que foi proposto, e 
eu chamo a atenção de todos os sindicalistas laborais 
aqui presentes, foi uma ação conjunta. A FENAVIST, na 
pessoa do Presidente Odair Conceição, está disposta 
a sentar-se à mesa para discutir como efetivamente 
melhorar o segmento, combatendo os maus empresá-
rios e também o mau contratante, porque se fizer uma 
boa contratação o contratante efetivamente vai ter um 
bom serviço, com toda a certeza. 

Com relação ao adicional de risco, ao que eu 
prefiro chamar de “adicional de risco”, porque é muito 
perigoso chamar de “periculosidade” –  perigoso do 
ponto de vista jurídico, do que possa ocorrer futura-
mente, em termos de reclamações trabalhistas –,  on-
tem houve uma reunião na FENAVIST, e obviamente, 
a FENAVIST não pode obrigar os sindicatos patronais 
de cada Estado a sentarem-se com os senhores, mas 
ficou definido, de forma muito pacífica e consensual, 
que os sindicatos nos Estados procurarão os presi-
dentes de sindicatos laborais para discutir como inse-
rir esse custo nas convenções coletivas de trabalho, 
contribuindo até para os projetos de leis que tramitam 
nesta Casa. 

Foi dito pelo Deputado Paulo Pimenta, e eu con-
cordo plenamente: os custos realmente são repassa-
dos. Como eu disse no início, a prestadora de serviços 
de segurança é uma mera repassadora de custos. Só 
que nós temos de analisar os impactos disso, e como 
empresário eu penso que isso tem  efeitos positivos e 
negativos. Então, como fazer? Hoje nós estamos discu-
tindo um adicional. Já foi discutido o colete, já foi discu-
tida a arma, já foram discutidas tantas coisas que hoje 
fazem parte do nosso cotidiano, e eu tenho certeza, eu 
tenho certeza absoluta de que esse adicional de risco 
vai compor o salário. Eu não tenho dúvidas disso. E por 
isso peço aos senhores que de forma consensual, como 
dito aqui pelo Dr. Rodrigo, sentem-se à mesa com os 
seus sindicatos e trabalhem a forma de repassar isso 
para a convenção coletiva de trabalho. 

Eu digo isso porque o adicional vai compor a base 
de cálculo de recolhimento de tributos, e isso vai ter de 
ser jogado em planilha, vai ter de ser repassado aos 
tomadores de serviço. Eu acho que a negociação com 
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toda a certeza vai resolver, como resolveu todas essas 
questões que eu citei aqui anteriormente. 

Eu quero encerrar agradecendo ao Presidente 
deste evento e dizendo que foi apresentado aqui pela 
FENAVIST um projeto que dá solução para a questão. 
Esse projeto objetiva o combate efetivo ao mau em-
presário, ao mau contratante, objetiva a indenização 
do empregado que foi mal preparado e colocado num 
posto de serviço para correr risco, e objetiva também 
a aplicação de recursos financeiros para a qualificação 
ou o tratamento de empregados que estejam psicolo-
gicamente desgastados com a atividade. Novamente, 
coloco-me à disposição para discutir a viabilidade ju-
rídica disso. Estou convencido disso.

E, em nome de Odair Conceição, o novo Presi-
dente da FENAVIST, agradeço a todo o mundo aqui. 
Agradeço aos representantes da FEBRABAN, aos 
representantes da Polícia Federal, ao representante 
do segmento laboral, ao representante dos bancários, 
ao Presidente deste evento, dizendo ainda que a vida 
é feita de concessões recíprocas, e nós estamos dis-
postos a fazer concessões, obviamente resguardando 
o interesse de cada um, o interesse dos empregados, 
o interesse das empresas e o interesse dos tomado-
res de serviço. 

Muito obrigado. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) – 

Tragam um microfone sem fio aqui, por gentileza, para 
Ademir poder fazer sua manifestação. (Pausa.)

O SR. ADEMIR JOSÉ WIEDERKEHR – Bem, 
eu quero mais uma vez parabenizar aqui o Deputado 
pela iniciativa desta audiência pública. Já são 12h38 
e ninguém arreda pé deste debate. Isso mostra a im-
portância desse tema, não só para os bancário e vigi-
lantes, mas para toda a sociedade brasileira.

Eu quero começar comentando algumas ques-
tões que foram apresentadas aqui, em primeiro lugar 
a questão da legislação. Nós voltamos a dizer aqui que 
julgamos fundamental atualizar-se a Lei nº 7.102/83. 
Da forma como está, ela é insuficiente, diante dos 
problemas de segurança que nós estamos verifican-
do, e se não houvesse a iniciativa dos municípios de 
fazerem leis municipais a situação estaria muito pior. 
E olhem que essas leis municipais foram feitas com 
muita dificuldade, não é? Houve muita ação judicial 
movida pelos bancos, houve ações que foram parar 
no Supremo Tribunal Federal. 

Eu acompanhei de perto a questão lá em Porto 
Alegre. A lei lá eu acho que foi pioneira, a de colocar 
a porta de segurança nas agências. Foi feita em 1994, 
na época em que Tarso Genro era o Prefeito de Porto 
Alegre. Essa lei foi contestada, e o caso foi parar no 
STF. Só depois disso ela foi implementada. Discutiu-

se tudo, até a constitucionalidade dela. E está prova-
do, já, pelos julgamentos do STF, que o município tem 
competência para legislar sobre assuntos de interesse 
local, e esse é um assunto de interesse da comunida-
de. Então, graças a essas leis nós temos hoje a porta 
de segurança, as câmeras de filmagem; sem elas nós  
não teríamos, porque a Lei nº 7.102/82 não obriga, 
cita-os apenas como opcionais, como o Dr. Rodrigo 
já mencionou aqui, há pouco.

Porto Alegre também fez há pouco uma lei sobre 
a colocação de vidros blindados. Se houvesse vidro 
blindado aqui em Brasília, certamente não teria havido 
esse problema. Seria difícil o policial quebrar a porta 
lá para prender o vigilante e a gerente. Então, eu acho 
que se tem de colocar o vidro blindado, não é?

E, em relação a custos, isso não é problema para 
os bancos. Os bancos têm dinheiro para investir mais 
em segurança. Estão fazendo investimentos, como 
Viotto disse aqui, mas são insuficientes. Os 6 maiores 
bancos deste País lucraram no ano passado R$37 bi-
lhões. No primeiro trimestre deste ano já lucraram mais 
de R$9 bilhões. Então, têm dinheiro para investir mais 
em segurança. Quer dizer, não é possível que nós, os 
clientes, a sociedade, passemos por esses problemas 
todos, quando o setor financeiro tem recursos para 
garantir mais segurança.

Há a questão do horário de almoço, não é? Eu 
acho que horário de almoço não é uma calamidade. 
Acho que todo trabalhador tem direito a almoçar, a se 
alimentar, não é? Senão a gente não aguenta. Então, 
eu acho que os bancos, se não querem ter a figura do 
“almocista” para fazer a rendição, como havia anterior-
mente, que contratem mais um vigilante, até porque 
as agências bancárias hoje têm mais um ambiente, 
que é o espaço do autoatendimento. Há 10 anos não 
havia autoatendimento. Era uma coisa só a agência 
bancária. Aí criou-se o autoatendimento. Então, hoje 
tem de haver um vigilante no autoatendimento. Pode-
ria haver um vigilante no autoatendimento, conforme 
a portaria da Polícia Federal, haver alguém que faça 
o controle na porta de segurança e outra pessoa que 
fique lá dentro, cuidando dos caixas.

Agora, vejam só, nós precisamos fazer com que 
a porta que seja colocada antes do autoatendimento. 
E eu quero dizer a Viotto: eu moro em Porto Alegre, 
e eu não tenho visto filas por causa da exigência de 
se colocar a porta na entrada. A Caixa Federal vem 
adequando suas agências já há uns 2 anos. Agora os 
bancos privados também estão fazendo a adequação. 
E eu não recebi nenhuma reclamação do sindicato, e 
não tenho visto fila. Tenho visto fila é na boca do caixa, 
lá, para atendimento da população, não é? (Risos.) E 
formam-se essas filas porque faltam funcionários. (Pal-
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mas.) Essas filas ocorrem porque faltam funcionários, 
faltam bancários para atender os clientes. Então, nós 
queremos que realmente haja mais funcionários, que 
não haja essas filas.

E o formato que nós temos defendido, junto com 
Boaventura, é o de que a porta giratória tenha um pe-
queno recuo da calçada, onde, como a Caixa Federal 
inclusive tem feito lá em Porto Alegre, pode-se até co-
locar um guarda-volumes, para quem não pode deixar 
suas coisas em casa, tem de levar junto consigo um 
metal ou outro, poder colocar seu volume lá. Esse dis-
positivo ajudaria, não é?

Então, nós avaliamos que a legislação hoje deve 
ser atualizada, sim. Nós vamos depois apresentar aqui 
um projeto que fizemos em conjunto com a CNTV, e 
há o projeto que o Deputado Pimenta apresentou aqui 
também. Quer dizer, existem propostas para isso, e 
eu acho que nós precisamos avançar, porque senão 
os municípios cada vez mais vão ter de legislar sobre 
isso. Já há municípios, Viotto, fazendo lei para colocar 
porta de segurança nos Correios, porque os Correios 
passaram a funcionar como banco postal; então, já há 
cidades onde os Vereadores fazem projeto para colocar 
porta dentro dos Correios, porque há muito assalto ali, 
depois que os Correios começaram a funcionar como 
banco postal. Já existem leis para se colocar vigilan-
te também em lotéricas, diante do grande volume de 
pessoas que vão a lotéricas, do dinheiro que circula 
nas lotéricas, depois que elas passaram a ser banco 
também. E nós temos defendido muito isto: onde há 
atendimento bancário tem de haver segurança. Então, 
nós defendemos que na cooperativa de crédito tem de 
haver plano de segurança, tem de haver vigilante, tem 
de haver tudo que é previsto nas normas, na legislação. 
Eu acho que isso é fundamental. Eu acho  que a ban-
carização é positiva, somos favoráveis; agora, ela tem 
de trazer segurança, tem de melhorar o atendimento, 
tem de trazer serviços de qualidade, e não precarizar 
o atendimento, não é?

Eu quero dizer ainda, para finalizar, já que o nos-
so tempo está indo longe, que a questão da “saidinha 
de banco”, que é uma questão que preocupa muito a 
sociedade, precisa ser tratada com muita importância 
pelos bancos, porque nós sabemos, Viotto, que às ve-
zes, na “saidinha de banco”, acaba acontecendo um 
crime a 2 ou 3 quilômetros de distância, não é? Como 
também acontece, como aconteceu esta semana, na 
porta da agência. Houve um tiroteio, havia um policial 
dentro da agência que saiu atirando. Então, acontece 
na porta, acontece no estacionamento, nas proximi-
dades, e também à distância; mas por que acontecem 
esses assaltos? Porque a bandidagem estava lá na 
agência, estava espiando na agência, e viu quem sacou 

o dinheiro. Então, mesmo que às vezes o crime não 
aconteça no autoatendimento, foi ali que a pessoa viu 
que o cidadão, esse ou aquele, sacou o dinheiro, e foi 
persegui-lo, foi cometer o crime. Então, é fundamental 
que nós tenhamos essas medidas.

E essa questão da bancarização, eu volto a dizer, 
é fundamental. Há muitos municípios, como foi muito 
bem comentado por Viotto, que não têm agência ban-
cária neste País; agora, muitos municípios não têm 
agência bancária porque o lucro que aquela agência 
pode dar é muito pequeno, e aí o banco prefere fechar 
a agência. Eu vou dar o exemplo aqui, Deputado Pau-
lo Pimenta, do meu município, que foi citado no início, 
Alto Feliz, que tinha uma agência do Banco Meridio-
nal. Na verdade, era um posto de serviço do Banco 
Meridional. Veio a privatização, o Santander passou 
a cuidar, houve assaltos, não havia muita segurança 
lá, e o que aconteceu? Fechou o posto lá, e a própria 
agência na cidade de Alto Feliz fechou. Foi embora o 
banco. A população lá é de 3 mil habitantes, e ali é o 
Vale do Caí, é uma área próspera do Estado, e essa 
população está sendo atendida pelo SICREDI, pela 
cooperativa de crédito, fazendo as funções de banco, 
senão o pessoal estaria sem banco lá. Por quê? Por-
que o resultado é muito pequeno.

Então, eu acho que os bancos são uma concessão 
do Poder Público, e eu acho que tanto o banco públi-
co quanto o banco privado precisam prestar melhores 
serviços para a sociedade. É isso que os bancários 
têm afirmado. Nós queremos que os bancos tenham 
responsabilidade social, como Miriam comentou aqui, 
que prestem melhores serviços e preservem a vida 
das pessoas. Por isso a nossa luta por segurança, em 
todas as esferas, para que nós possamos evitar essas 
mortes, como dissemos antes, uma média de 2 mor-
tes, neste primeiro semestre do ano, fora as pessoas 
feridas, traumatizadas, com problemas para os quais 
estamos tentando buscar soluções. 

Eu acho que temos de prestar melhores servi-
ços. O sistema financeiro deve isso à sociedade bra-
sileira.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) 

– Muito bom, Ademir. 
Com a palavra Boaventura, nosso último inscrito, 

para fazer suas considerações finais.
O SR. JOSÉ BOAVENTURA SANTOS – Deputa-

do Paulo Pimenta, primeiro, além de agradecer-lhe por 
atender a um pedido da Confederação dos Vigilantes, 
com o apoio da Confederação dos Bancários, eu quero 
trazer a saudação do companheiro Lucas, Presiden-
te do Sindicato dos Vigilantes de Santa Maria, do Rio 
Grande do Sul, que eu sei que é a sua cidade, mas 
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também dizer da nossa vontade de que esta sessão, 
de que essas preocupações nossas possam também 
servir como homenagem ao companheiro que recen-
temente foi assassinado lá no Rio Grande do Sul, um 
vigilante da Brinks, e também a um vigilante da Bahia, 
do Banco do Brasil. 

E quero dizer claramente aqui, inclusive para os 
colegas gaúchos, que quando o colega da Brinks foi 
assassinado, no momento em que soube o Deputado 
Paulo Pimenta ligou-nos, preocupado, manifestou sua 
solidariedade à família do vigilante e expressou clara-
mente sua preocupação de acompanhar os problemas 
que afligem a nossa categoria, que atingem a nossa 
atividade, e consequentemente de ser parceiro dos 
trabalhadores e da família dos trabalhadores nessas 
oportunidades.

Eu quero ainda tentar, bem rapidamente, aqui, 
expressar o seguinte: primeiro, em relação à questão 
da porta de segurança, o Dr. Rodrigo pontuou de forma 
muito clara que   a legislação possibilita como opção 
a porta de segurança. A FEBRABAN disse mais ou 
menos o seguinte: “Se não houve ocorrência, não há 
necessidade da porta de segurança”. Queremos dizer, 
de forma bem clara, da nossa discordância dessa afir-
mação, porque não podemos esperar que uma pessoa 
morra para colocar uma porta de segurança. 

Os bancos estão, mais uma vez, nos deixando 
a opção de ir para a frente de cada agência bancária 
fazer barulho, fazer manifestações, chamar a popu-
lação, a fim de que cada banco instale uma porta de 
segurança. Nós, companheiros e companheiras ban-
cárias, temos feito isso aqui e ali, em algumas institui-
ções. Ocorrem problemas na porta? Sim, mas porque 
os bancos não se preocupam em explicar à população 
qual é o papel da porta. 

Por que esses policiais não quebram a instalação 
dos aeroportos? Porque nos aeroportos supervisio-
nados pela Polícia Federal as pessoas são obrigadas 
a passar por lá, tendo que tirar cinto, sapato e outras 
coisas mais. Eu nunca ouvi dizer que alguém tenha 
quebrado aquele equipamento de raio X dos aeropor-
tos, porque lá existe o acompanhamento da Polícia 
Federal. Consequentemente, sabe-se que não se pode 
embarcar com arma e outras coisas, porque há o risco 
de se derrubar um avião. 

Portanto, no nosso entendimento, a questão da 
porta giratória passa também pela vontade dos bancos 
em fazer com que esse equipamento seja efetivamente 
instalado, para evitar que alguém entre armado numa 
agência. Alguém disse aqui que um tiroteio é o pior que 
pode acontecer, porque pode ocasionar uma tragédia, a 
morte de pessoas, como já aconteceu no passado. 

O Coronel Vicente falou aqui sobre tirar a arma 
dos vigilantes, e o Dr. Rodrigo falou do exemplo da 
persuasão. Quero usar este exemplo para dizer que, 
na hora em que se tirar a arma, retira-se também o 
instrumento de persuasão. Esse é um debate que pre-
cisamos fazer e mostrar para a sociedade. O vigilante 
que está numa agência bancária não precisa dispor 
somente da arma de fogo como o único instrumento 
para trabalhar. Ele precisa também de uma arma não 
letal – isso passa pela vontade das empresas e dos 
bancos –, o que já é permitido pela Polícia Federal por 
meio da Portaria nº 387. 

Naquele caso de São Paulo –  volto a falar desse 
caso –, se o colega tivesse um gás ou outro tipo de 
arma não letal possivelmente não teria tirado a vida 
daquele aposentado. 

Então, há solução para o uso da arma de fogo 
dentro da agência bancária, como em outros locais? 
Há sim. Depende da vontade política dos bancos, da 
vontade das empresas. E não deixar para o vigilante 
somente uma opção. 

Alguns bancos, quando sofrem um assalto, mes-
mo que o vigilante tenha cumprido todos os requisitos 
de segurança, obrigam a empresa a retirar aquele vi-
gilante. A empresa alega que não tem mais posto para 
o vigilante e o demite.

Houve o caso de um assalto no meu Estado em 
que o banco mandou retirar os dois vigilantes, uma 
mulher e um companheiro. O próprio companheiro 
então nos disse: “Para nós, vigilantes, só restam três 
alternativas no caso de um assalto: morrer, matar ou 
ser demitido. Temos de escolher entre essas três op-
ções, extremamente terríveis para nós que estamos 
ali para defender a vida das pessoas, a segurança e 
o emprego”. 

Compartilho da posição de que a segurança 
privada não é mais temporária, é permanente. Ouvi-
mos isso até do próprio Ministro da Justiça. Existe um 
mito, Deputado Paulo Pimenta, que de certa forma até 
conseguimos ultrapassar, de que a segurança privada 
estaria vinculada à violência e à pobreza. Os números 
mostram que nos Estados Unidos hoje existem mais 
vigilantes do que polícia pública. Isso ocorre, então, 
porque lá existe problema de pobreza ou enorme índice 
de violência? Não. A questão é que a riqueza também 
requer a presença desse contingente de trabalhado-
res para auxiliar na segurança pública, como foi dito 
pelo Dr. Rodrigo. 

Temos realmente o problema do horário de al-
moço. Eu diria até, de forma bem respeitosa, que o 
nosso sagrado horário de almoço, sagrado para a 
nossa saúde, deveria ser respeitado pelas  empresas. 
E esse horário de almoço não fragiliza, necessaria-
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mente, o esquema de segurança das agências. O Dr. 
Rodrigo sabe que lá na CCASP votamos contra todo 
e qualquer processo em que os bancos deixam de ser 
punidos porque dispensaram o vigilante no horário de 
almoço. Os trabalhadores não concordam com isso. 
Nós, bancários, a bancada dos trabalhadores, votamos 
contra isso, porque na verdade precisa ser respeitado 
o horário de almoço do trabalhador, mas tem de ter 
um outro vigilante para substituir aquele que está no 
horário de almoço. Como fazer? O nosso companhei-
ro da FENAVIST disse muito bem: dialogar, negociar 
e buscar soluções que efetivamente sejam mais ade-
quadas para fazer cumprir a lei. 

No tocante às cooperativas, Deputado Paulo Pi-
menta, quero fazer um registro de justiça em relação à 
Polícia Federal, que desde o primeiro instante defendeu 
a fiscalização das cooperativas. Numa posição equivo-
cada –   que continua equivocada –   o Ministro Tarso 
Genro disse que depende da regularização. Primeiro 
dependia de uma lei, quando existia uma decisão ju-
dicial. O Superior Tribunal de Justiça determinava que 
a Polícia Federal exigisse o plano de segurança dos 
bancos cooperativos. Veio uma ordem do Ministro di-
zendo que não era para cumprir isso. Depois da lei, 
disse que precisa de um regulamento. Se existe uma 
lei que diz que os bancos têm de ter plano de segu-
rança e as cooperativas são tratadas como banco, 
consequentemente, no nosso entendimento, ou não 
precisa desse decreto –   e aqui gostaríamos de fazer 
um pedido –,  ou o Governo, a Casa Civil, onde está 
a proposta de decreto regulamentador dessa lei, pre-
cisa agilizar. Porque aí nós vamos dizer que se há um 
atraso nesse procedimento, ele é de responsabilidade 
do Governo Federal. E as mortes que estão aconte-
cendo nos bancos cooperativos tem de ser apontadas 
como de responsabilidade de quem não está cuidando 
da fiscalização da segurança dos trabalhadores e dos 
usuários das cooperativas de crédito. 

No meu Estado, na cidade de Eunápolis, cerca 
de seis anos atrás, houve uma carnificina diante de um 
banco desse, onde morreram, se não me engano, na 
época, três pessoas, entre trabalhadores e usuários 
do sistema cooperativo.

A questão do malote de tinta. Somos contra ma-
lote inteligente porque desemprega e fragiliza a segu-
rança. Sei que o tempo não nos permite expor melhor 
essa questão, Deputado, mas tivemos a oportunidade 
de ver o que ocorreu na Bélgica, que desempregou 
vigilantes. Lá, eram quatro vigilantes por carro-forte. 
Hoje são apenas dois. 

E sobre blindagem, em vez da atual, que supor-
ta uma AR-15, como disse o companheiro, segundo 
a proposta que está circulando, será um carro com 

blindagem frágil. Então, vai matar mais vigilante de 
carro-forte e desempregar metade dos vigilantes de 
carro-forte. Nós poderemos depois discorrer melhor 
sobre isso. Mas a experiência de quem já aplicou esse 
método mostra que essa proposta não interessa aos 
trabalhadores e não interessa à sociedade. Pode in-
teressar obviamente aos bancos, que querem cuidar 
do dinheiro, mas mesmo esse dinheiro que está sen-
do transportado no malote de tinta, parte dele, é man-
chado de forma até acidental. E a conta é paga pelo 
Estado, pois a Casa da Moeda depois tem que fazer 
mais dinheiro para repor.

A questão da saidinha bancária é uma preocupa-
ção nossa. Diferentemente do que disse a FEBRABAN 
aqui, que é um problema que acontece longe do ban-
co, afirmamos que alguns casos acontecem longe do 
banco, sim, mas outros acontecem na porta do banco. 
Um trabalhador, operário da construção civil, foi assas-
sinado na porta do Banco Itaú da Av. Tancredo Neves, 
quando foi lá receber o seu salário. O crime começa 
dentro do banco, não começa distante dele. 

Não sei se a solução é proibir o telefone celular 
ou qualquer outra coisa. Sinceramente, Deputado, nes-
te momento, não temos uma solução que possamos 
considerar como o remédio para todos esses males. 
Mas hoje existe um crescimento muito grande do pro-
blema da saidinha bancária, que tem trazido traumas 
terríveis para o povo brasileiro. 

O Dr. Rodrigo falou aí da negociação que hou-
ve em torno de um projeto de lei para alterar a Lei nº 
7.102. Nós não conhecemos esse projeto que tramita 
no Congresso. 

Há  um projeto nesse sentido apresentado pelo 
Deputado William Woo, que declarou numa Comissão 
da Câmara que é dono de empresa de segurança. 
Portanto, é um projeto que representa o segmento das 
empresas de segurança. A proposta dos trabalhado-
res é esta aqui, que neste momento eu gostaria de 
entregar ao Deputado Paulo Pimenta, para que possa, 
sim, contribuir, seguindo o tramite deste Congresso, 
como uma proposta que efetivamente proteja melhor 
os trabalhadores. Pelo que conhecemos da proposta 
do Deputado William Woo, a preocupação é transfor-
mar a atividade dos vigilantes em atividade essencial 
para proibir greve; trazer para uma lei que regula a ati-
vidade de segurança o problema da planilha de custo 
das empresas; instituir o malote de tinta, ou criar uma 
subprofissão de guarda ou vigia. E nós estamos falan-
do aqui em aumentar a carga horária. 

Portanto, entregamos, formalmente, neste mo-
mento, ao Deputado Paulo Pimenta as propostas da 
CONTRAF e da Confederação Nacional dos Trabalha-
dores Vigilantes. (Palmas.)
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Para concluir, efetivamente, Deputado Paulo Pi-
menta, queremos dizer das nossas preocupações e 
compartilhar a preocupação da FENAVIST em relação 
aos maus empresários, que é uma agonia diária dos 
vigilantes. Todos os dias os vigilantes têm de trabalhar 
e fazer greve para receber salário. Isso ocorre em todo 
os Estados – Pará, Minas Gerais –  e está ali o com-
panheiro de Minas que pode confirmar. A cada mês, 
em cada Estado, uma empresa quebra –  o Dr. Salmen 
bem sabe disse. Inclusive, ele até foi generoso quando 
disse que os maus empresários constituem empresas 
com tempo de vida de apenas três anos. Nós já temos 
estatísticas que comprovam que parte dessas empre-
sas são constituídas para durar seis meses. Assumem 
contratos, inclusive contratos públicos, e, conforme al-
guns dizem, com seis meses já fizeram caixa suficiente, 
e então pegam um avião para Miami –  mas nem sei 
se Miami é o destino dessas pessoas. 

Relativamente à questão do risco de vida, que-
ro registrar e elogiar posição da FENAVIST. Mais do 
que nunca, o reconhecimento da justeza fica acima 
de tudo, independente da questão financeira. Para 
nós, mais importante é o reconhecimento formal, em 
lei, em convenção coletiva, de que trabalhamos em 
atividade de risco. Quando alguém, lá na Bahia, per-
gunta se vigilância e vender coco na praia é a mesma 
coisa, eu costumo dizer que, em termos de reconhe-
cimento de risco, sim. Mas é preciso deixar claro que, 
do ponto de atividade de risco, vender coco na praia é 
uma coisa, e trabalhar, portando arma, dentro de uma 
agência bancária, de um hospital, de uma escola ou 
de qualquer outro lugar, protegendo pessoas, é outra 
coisa bem diferente. E tem significado a perda de vida 
de muita gente. 

Agradeço mais uma vez ao Deputado Paulo Pi-
menta. Reitero um apelo ao companheiro Salmen e 
aos representantes da FEBRABAN no sentido de que 
os vigilantes que estão em bancos, principalmente, e 
em outras áreas tenham apoio operacional e psicoló-
gico das empresas que funcionam efetivamente como 
atividade profissional séria. Estamos dizendo isso de 
forma bem clara, porque caso aconteça uma nova tra-
gédia, como aquela que aconteceu em São Paulo, não 
me venham dizer que a culpa é somente do vigilantes. 
A verdade é que o trabalhador não tem nenhum apoio 
psicológico e operacional. 

Mais uma vez, obrigado, Deputado Paulo Pi-
menta. Um abraço a todos os trabalhadores e a todos 
aqueles que defendem vida e estão dedicados a essa 
tarefa. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) 
– Muito obrigado aos componentes da Mesa. Parabe-
nizo o Dr. Pedro Oscar Viotto; o Dr. Rodrigo Andrade 

Oliveira; o Sr. Ademir José Wiederkehr; o Sr. José Bo-
aventura Santos; o Sr. Salmen Kamal Guazale; todos 
os senhores e as senhoras; as nossas amigas e ami-
gos que se deslocaram de vários Estados do País para 
estarem presentes a esse debate. 

Considero  que foi uma audiência púbica impor-
tantíssima, pela sua qualidade, pela atualidade do 
tema, e com certeza diversos desdobramentos serão 
adotados a partir dela. 

Nada mais havendo a tratar, vou declarar encer-
rada a presente reunião de audiência pública, convo-
cando os Srs. membros da Comissão para o seminário 
destinado a discutir a qualidade da energia elétrica em 
áreas rurais do Estado do Rio Grande do Sul, que será 
realizado na próxima segunda-feira, dia 5 de julho, às 
14h, no CTG Estância da Saudade, no Município de 
Crissiumal, interior do Rio Grande do Sul. 

Muito obrigado a todos pela participação.
Está encerrada a presente reunião. (Palmas.)

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

53ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 18ª Reunião Ordinária realizada em 7 
de julho de 2010.

Às quinze horas e oito minutos do dia sete de 
julho de dois mil e dez, reuniu-se a Comissão de Le-
gislação Participativa, no Anexo II, Plenário 03 da Câ-
mara dos Deputados, com a presença dos Senhores 
Deputados Paulo Pimenta – Presidente; Roberto Britto 
– Vice-Presidente; Dr. Talmir, Eduardo Amorim, Leo-
nardo Monteiro, Luiz Carlos Setim, Luiza Erundina e 
Pedro Wilson – Titulares; Lincoln Portela, Luiz Couto, 
Nazareno Fonteles e Waldir Maranhão – Suplentes. 
Deixaram de comparecer os Deputados Carlos Willian, 
Emilia Fernandes, Iran Barbosa, Jurandil Juarez, Mário 
de Oliveira, Paulo Abi-Ackel e Sebastião Bala Rocha. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou à 
apreciação as Atas da 13ª, da 15ª e da 16ª reunião, 
realizadas, respectivamente, nos dias 25 de maio, 9 
de junho e 24 de junho. Por terem sido distribuídas 
cópias, foi dispensada a leitura das atas, por solicita-
ção do Deputado Pedro Wilson. Não havendo quem 
quisesse discuti-las ou a elas sugerir alterações, em 
votação, as Atas foram aprovadas por unanimidade. 
EXPEDIENTE: O Presidente da Comissão, Deputado 
Paulo Pimenta, comunicou que foram feitas designa-
ções de relatoria nos dias 2-6-2010 e 1º-7-2010, con-
forme cópias distribuídas aos integrantes da Comissão. 
ORDEM DO DIA: A – ELEIÇÃO PARA O CARGO DE 
3º VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO. O Presidente 
da Comissão registrou que, conforme o art. 7º do Re-
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gimento Interno, a eleição do 3º Vice-Presidente far-
se-ia por escrutínio secreto, exigida maioria absoluta 
de votos, em primeiro escrutínio, e maioria simples, 
em segundo escrutínio, presente a maioria absoluta 
dos membros deste colegiado. O Presidente esclare-
ceu que recebeu a indicação do Deputado Dr. Talmir 
para ocupar o cargo de 3º Vice-Presidente. Em segui-
da, o Presidente Paulo Pimenta convidou a Deputada 
Luiza Erundina para auxiliar os trabalhos na condição 
de Secretária, orientando que os deputados seriam 
chamados nominalmente para proceder à votação. 
Conforme registro em folha específica, votaram os 
Deputados Eduardo Amorim, Paulo Pimenta, Pedro 
Wilson, Roberto Britto, Luiz Carlos Setim e Luiza Erun-
dina – Titulares; e Lincoln Portela, Luiz Couto, Waldir 
Maranhão e Nazareno Fonteles – Suplentes. Encerra-
da a votação, o Presidente, Deputado Paulo Pimenta, 
convidou a Deputada Luiza Erundina para realizar a 
escrutinação, verificando a coincidência do número de 
10 votantes e de 10 sobrecartas. Apurados os votos, 
o Presidente proclamou o resultado: 10 votos para o 
Deputado Dr. Talmir, nenhum voto em branco e nenhum 
voto nulo. Em seguida, o Presidente declarou eleito 3º 
Vice-Presidente o Deputado Dr. Talmir, declarando-o 
empossado. B – Requerimento: 1 – REQUERIMENTO 
Nº 129/10 – do Sr. Leonardo Monteiro – que “requer 
a realização de uma Audiência Pública para debater 
a inclusão dos catadores de materiais recicláveis no 
Regime Geral de Previdência Social – com a partici-
pação do Movimento Nacional dos Catadores de Ma-
teriais Recicláveis – Fórum estadual de Minas Gerais 
– Lixo e cidadania”. Não deliberado. C – Sugestões: 
2 – SUGESTÃO Nº 181/09 – da Associação Eduardo 
Banks – que “sugere Projeto de Lei para alterar o art. 
20 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que 
disciplina o Registro de Obras Intelectuais, com o obje-
tivo de tornar gratuitos os serviços de registro previstos 
nesse diploma legal”. RELATOR: Deputado LINCOLN 
PORTELA. PARECER: pela aprovação, nos termos 
do Projeto de Lei que apresenta. O Relator procedeu 
à leitura do parecer. Não havendo quem quisesse dis-
cutir a matéria, foi colocado em votação o parecer, 
sendo aprovado por unanimidade. 3 – SUGESTÃO 
Nº 192/09 – da Associação Brasil Legal – que “sugere 
Proposta de Emenda à Constituição que dá nova reda-
ção a dispositivos da Constituição Federal (ao art. 2º, 
ao inciso LXXIII do art. 5º, aos arts. 31 e 70) e acres-
centa o inciso LXXIX ao art. 5º e inciso VIII ao art. 206 
da Lei Maior”. RELATOR: Deputado LINCOLN POR-
TELA. PARECER: pela rejeição. O Relator procedeu à 
leitura do parecer. Não havendo quem quisesse discutir 
a matéria, foi colocado em votação o parecer, sendo 
aprovado por unanimidade. O Presidente da Comis-
são, Deputado Paulo Pimenta, passou a presidência 
dos trabalhos ao Deputado Roberto Britto, nos termos 
do artigo 40 do Regimento Interno. 4 – SUGESTÃO 

Nº 182/09 – da Associação Brasil Legal – que “sugere 
Projeto de Lei que dispõe sobre a política nacional de 
controle popular dos atos dos poderes públicos e de 
combate à corrupção e desperdício de dinheiro público 
na Administração Pública, diretamente pelo cidadão 
eleitor e por associações representativas da sociedade”. 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. PARECER: 
pela rejeição. A Relatora procedeu à leitura do pare-
cer. Não havendo quem quisesse discutir a matéria, 
foi colocado em votação o parecer, sendo aprovado 
por unanimidade. 5 – SUGESTÃO Nº 184/09 – da 
Associação Brasil Legal – que “sugere Projeto de Lei 
que dá nova redação a dispositivos da Lei nº 4.717, de 
29 de junho de 1965, que regula a ação popular”. RE-
LATOR: Deputado PEDRO WILSON. PARECER: pela 
rejeição. Em virtude de compromissos do Deputado 
Pedro Wilson, o Presidente, Deputado Paulo Pimenta, 
designou Relator Substituto, Deputado Lincoln Porte-
la, que acatou o parecer do Deputado Pedro Wilson, 
procedendo à leitura da matéria. Não havendo quem 
quisesse discutir a matéria, foi colocado em votação 
o parecer do Relator Substituto, sendo aprovado por 
unanimidade. O Deputado Roberto Britto passou a 
presidência dos trabalhos ao Deputado Lincoln Portela, 
nos termos do artigo 43 do Regimento Interno. 6 – SU-
GESTÃO Nº 189/09 – da Associação Brasil Legal – que 
“sugere Projeto de Lei que acrescenta o inciso VI ao ar-
tigo 1º da Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro de 1996, que 
regulamenta o inciso LXXVII do art. 5º da Constituição, 
dispondo sobre a gratuidade dos atos necessários ao 
exercício da cidadania”. RELATOR: Deputado ROBERTO 
BRITTO. PARECER: pela aprovação, na forma do pro-
jeto de lei que apresenta. O Relator procedeu à leitura 
do parecer. Não havendo quem quisesse discutir, foi 
colocado em votação o parecer, sendo aprovado por 
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presiden-
te convocou reunião para o dia 4 de agosto de 2010, 
às 14 horas, no Plenário 3 do Anexo II e encerrou os 
trabalhos às quinze horas e quarenta e três minutos E, 
para constar, eu, Sônia Hypolito, lavrei a presente Ata, 
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado Paulo Pimenta, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

53ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 20ª Reunião (Ordinária), realizada em 
23 de junho de 2010

Às dez horas e trinta e três minutos do dia vinte e 
três de junho de dois mil e dez, reuniu-se a Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, no 
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plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos Deputados, 
sob a presidência do Deputado Alex Canziani – Presi-
dente. Compareceram os Deputados Andreia Zito, Emí-
lia Fernandes, Geraldo Pudim, Júlio Delgado, Luciano 
Castro, Manuela d’Ávila, Mauro Nazif, Roberto Santiago 
e Vanessa Grazzition – titulares; e Edinho Bez, Ilderlei 
Cordeiro, Luiz Bittencourt, Major Fábio, Maria Helena e 
Márcio Junqueira – suplentes. Compareceu também o 
Deputado Lobbe Neto. ABERTURA: Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos e colocou em votação a Ata da 19ª reunião 
que, tendo sua leitura dispensada, foi aprovada sem 
observações. O Sr. Presidente deu conhecimento aos 
presente da designação de relator efetuada no dia 17 
último e, em seguida, anunciou o prazo de dez minutos 
para apresentação de requerimentos de procedimento. 
ORDEM DO DIA: 1) – PROJETO DE LEI Nº 5.451/09 
– da Comissão de Legislação Participativa – que “re-
gulamenta as profissões de Promotor de Vendas e de 
Demonstrador de Mercadorias”. Relator: Deputado 
Paulo Rocha. Parecer: pela aprovação. Aprovado re-
querimento do Deputado Luiz Carlos Busato, de reti-
rada de pauta deste projeto. 2) – PROJETO DE LEI 
Nº 2.030/07 – do Sr. Indio da Costa – que “proíbe a 
quem tenha os direitos políticos cassados de exercer 
cargo de confiança na Administração ou de direção 
ou representatividade partidária. Relator: Deputado 
Márcio Junqueira. Parecer: pela aprovação. Aprovado 
requerimento do Deputado Luciano Castro, de retira-
da de pauta deste projeto. 3) – PROJETO DE LEI Nº 
5.581/09 – do Sr. Fernando Chiarelli – 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”, a fim 
de estabelecer a possibilidade de inversão do ônus 
da prova e tipificar ilícitos penais”. Relator: Deputado 
Daniel Almeida. Parecer: pela aprovação. Em votação, 
foi aprovado unanimemente o parecer do relator. 4) – 
PROJETO DE LEI Nº 3.507/08 – do Deputado Tarcísio 
Zimmermann – que “dispõe sobre a fixação de limites 
máximos para os valores das anuidades, multas, taxas 
e emolumentos devidos às entidades de fiscalização 
do exercício de profissões regulamentadas e dá outras 
providências”. Relator: Deputado Eudes Xavier. Pare-
cer reformulado: pela rejeição deste e pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 6.463/09, apensado. Aprovado 
requerimento do Deputado Roberto Santiago, de re-
tirada de pauta deste projeto. 5) – PROJETO DE DE 
LEI Nº 6.610/09 – do Senado Federal – que “dispõe 
sobre o exercício da profissão de Técnico em Prótese 
Dentária, determina outras providências e revoga a Lei 

nº 6.710, de 5 de novembro de 1979”. Relator: Deputa-
do Jovair Arantes. Parecer: pela aprovação. Aprovado 
requerimento do Deputado Luiz Carlos Busato, de re-
tirada de pauta deste projeto. 6) – PROJETO DE LEI 
Nº 6.688/09 – do Senado Federal – que “altera dispo-
sitivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para fixar prazo para recolhimento da contribui-
ção sindical”. Relatora: Deputada Thelma de Olivei-
ra. Parecer: pela aprovação. Aprovado requerimento 
do Deputado Márcio Junqueira, de retirada de pauta 
deste projeto. 7) – PROJETO DE LEI Nº 7.034/10 – do 
Senado Federal – que “autoriza o Poder Executivo a 
criar campus do Instituto Federal do Pará, no Município 
de Redenção”. Relatora: Deputada Emília Fernandes. 
Parecer: pela aprovação. Em votação, foi aprovado 
unanimemente o parecer da relatora. 8) – PROJETO 
DE LEI Nº 3.128/04 – do Deputado Eduardo Valver-
de – que “altera o art. 7º da Consolidação das Leis do 
Trabalho e dá outras providências”. Relator: Deputado 
Daniel Almeida. Parecer: pela aprovação, com substi-
tutivo. Em votação, foi aprovado o parecer do relator. 
O Deputado Luciano Castro requereu verificação de 
votação. O Sr. Presidente, constatando a evidente falta 
de quórum, encerrou a reunião às dez horas e quarenta 
e cinco minutos. Os demais itens constantes da pauta 
deixaram de ser apreciados. E, para constar, eu, , Ruy 
Omar Prudêncio da Silva, secretário, lavrei a presente 
Ata, que após lida e aprovada será assinada pelo Sr. 
Presidente, , e publicada no Diário da Câmara dos 
Deputados. O inteiro teor da reunião encontra-se gra-
vado, passando o arquivo de áudio a integrar o acervo 
documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

53ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 21ª Reunião (Ordinária), realizada em 
7 de julho de 2010

Às dez horas e vinte e dois minutos do dia sete 
de julho de dois mil e dez, reuniu-se a Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, no ple-
nário nº 12 do anexo II da Câmara dos Deputados, sob 
a presidência do Deputado Alex Canziani. Compare-
ceram os Deputados Gorete Pereira e Vicentinho – 
Vice-Presidentes, Daniel Almeida, Edgar Moury, Eudes 
Xavier, Fernando Nascimento, Geraldo Pudim, Júlio 
Delgado, Luciano Castro, Luiz Carlos Busato, Manue-
la d’Ávila, Mauro Nazif, Paulo Rocha, Roberto Santia-
go e Vanessa Grazzition – titulares; e Carlos Santana, 
Marcio Junqueira, Maria Helena e Sebastião Bala Ro-
cha – suplentes. Compareceu também o Deputado 
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Paulo Henrique Lustosa. O Deputado Chico Daltro 
apresentou justificativa de falta à reunião do dia 23 de 
junho. ABERTURA: Havendo número regimental, o 
Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 
colocou em votação a Ata da 20ª reunião que, tendo 
sua leitura dispensada, foi aprovada sem observações. 
O Sr. Presidente deu conhecimento aos presentes da 
designação de relatores efetuada no dia 23 de junho 
último e, em seguida, anunciou o prazo de dez minutos 
para apresentação de requerimentos de procedimen-
to. O Deputado Vicentinho, solicitando a palavra pela 
ordem, registrou a presença dos estudantes Renato 
Moreno Sarral, da Universidade de São Paulo, em 
Araraquara, e Maria Laura, da Universidade de São 
Carlos. O Sr. Presidente também registrou a presença 
de Ana Carlessi, Prefeita de Santa Terezinha de Itaipú. 
ORDEM DO DIA: 1) – REQUERIMENTO Nº 324/10 
– do Deputado Roberto Santiago – que “requer seja 
realizada audiência pública para debater o Projeto de 
Lei nº 3.507, de 2008, que dispõe sobre a fixação de 
limites máximos para os valores das anuidades, mul-
tas, taxas e emolumentos devidos às entidades de 
fiscalização do exercício de profissões regulamentadas 
e dá outras providências”. Submetido a votação, o re-
querimento foi aprovado. A Deputada Vanessa Gra-
zziotin registrou o assassinato da perita criminalista 
da Polícia Civil, Lorena dos Santos Batista, ocorrido 
na última segunda-feira, em Manaus. O Sr. Presidente 
lamentou o ocorrido e solidarizou-se com a colega e 
apresentou condolências à família da vítima. 2) – PRO-
JETO DE LEI Nº 6.259/05 – dos Deputados Inácio 
Arruda e Daniel Almeida – que “dispõe sobre a isono-
mia salarial, benefícios e vantagens dos empregados 
do Banco do Brasil S/A, da Caixa Econômica Federal, 
Banco do Nordeste S/A e Banco da Amazônia S/A, 
ingressos a partir da Resolução nº 9, de 30 de maio 
de 1995, e nº 10, de 08 de outubro de 1996, do Con-
selho de Coordenação e Controle das Estatais – CCE 
/DEST”. Relator: Deputado Eudes Xavier. Parecer: pela 
pela aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição 
do Projeto de Lei nº 7.403/10, apensado. O Deputado 
Roberto Santiago, que pedira vista, devolveu o proje-
to sem manifestação escrita. Manifestaram-se os De-
putados Daniel Almeida, Gorete Pereira e Vicentinho. 
Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer do 
relator. 3) – PROJETO DE LEI Nº 5.644/09 – do Se-
nado Federal – que “autoriza o Poder Executivo a criar, 
no Município de Sinop, no Estado de Mato Grosso, 
campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia (Instituto Federal) de Mato Grosso”. Rela-
tora: Deputada Thelma de Oliveira. Parecer: pela apro-
vação. Em votação, foi aprovado unanimemente o pa-
recer da relatora. 4) – PROJETO DE LEI Nº 5.905/09 

– do Senado Federal – que “autoriza o Poder Execu-
tivo a criar a Escola Técnica de Borrazópolis, vinculada 
à Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTF-
PR”. Relator: Deputado Alex Canziani. Parecer: pela 
aprovação. Em votação, foi aprovado unanimemente 
o parecer do relator 5) – PROJETO DE LEI Nº 6.548/09 
– do Senado Federal – que “autoriza o Poder Execu-
tivo a criar a Universidade Federal do Sudoeste de 
Goiás (UFSOG), com sede no Município de Jataí, no 
Estado de Goiás”. Relator: Deputado Luiz Bittencourt. 
Parecer: pela aprovação deste e pela rejeição do Pro-
jeto de Lei nº 3.684/08, apensado. Em votação, foi 
aprovado unanimemente o parecer do relator. 6) – 
PROJETO DE LEI Nº 7.082/10 – do Senado Federal 
– que “altera os arts. 20 e 24 da Lei n° 8.212, de 24 de 
julho de 1991, que dispõe sobre a organização da Se-
guridade Social, para reduzir a contribuição social do 
empregador e do empregado doméstico; revoga dis-
positivos da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995; 
e dá outras providências”. Relatora: Deputada Alice 
Portugal. Parecer: pela aprovação. Em votação, foi 
aprovado unanimemente o parecer da relatora. 7) – 
PROJETO DE DE LEI Nº 7.238/10 – do Senado Fe-
deral – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Uni-
versidade Federal do Nordeste de Goiás (UFNEG), 
com sede no Município de Formosa – GO”. Relator: 
Deputado Luiz Bittencourt. Parecer: pela aprovação. 
Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer do 
relator. 8) – PROJETO DE LEI Nº 7.243/10 – do Se-
nado Federal – que “autoriza o Poder Executivo a criar 
campus do Instituto Federal do Ceará no Município de 
Pacajus – CE”. Relatora: Deputada Gorete Pereira. 
Parecer: pela aprovação. Em votação, foi aprovado 
unanimemente o parecer da relatora. 9) – PROJETO 
DE LEI Nº 3.128/04 – do Deputado Eduardo Valverde 
– que “altera o art. 7º da Consolidação das Leis do 
Trabalho e dá outras providências”. Relator: Deputado 
Daniel Almeida. Parecer: pela aprovação, com substi-
tutivo. Em votação, foi aprovado unanimemente o pa-
recer do relator. 10) – PROJETO DE LEI Nº 3.439/00 
– do Deputado Cezar Schirmer – que “acrescenta in-
ciso ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, 
a fim de permitir a movimentação da conta vinculada 
no FGTS para o pagamento do preço da aquisição de 
lote destinado à construção de moradia própria”. Re-
latora: Deputada Andreia Zito. Parecer: pela aprovação 
deste e dos Projetos de Lei nºs 3.538/00, 3.871/00, 
1.992/03 e 4.468/08, apensados, com substitutivo, e 
pela rejeição dos Projetos de Lei nºs 3.580/00, 4.940/05, 
6.217/05, 3.447/08 e 5.422/09, apensados. Aprovado 
requerimento dos Deputados Luiz Carlos Busato e 
Roberto Santiago, de retirada de pauta deste projeto. 
11) – PROJETO DE LEI Nº 3.688/04 – do Deputado 
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Carlos Nader – que “proíbe a imposição de requisito 
relativo à idade máxima em concurso público nas hi-
póteses que especifica”. Relatora: Deputada Gorete 
Pereira. Parecer: pela rejeição. Em votação, foi apro-
vado unanimemente o parecer da relatora. 12) – PRO-
JETO DE LEI Nº 1.226/07 – do Deputado Eduardo 
Gomes – que “regulamenta o exercício do Profissional 
de Marketing, e dá outras providências”. Relator: De-
putado Filipe Pereira. Parecer: pela rejeição deste e 
pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.944/07, apen-
sado, com substitutivo. Em votação, foi aprovado una-
nimemente o parecer do relator 13) – PROJETO DE 
LEI Nº 2.234/07 – do Deputado Duarte Nogueira – que 
“altera o art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, que estabelece as normas gerais de licitações 
e contratos no âmbito da Administração Pública, para 
dispor sobre o pagamento de despesas públicas me-
diante utilização de cartão corporativo”. Relator: De-
putado Eudes Xavier. Parecer: pela rejeição deste e 
dos Projetos de Lei nºs 2.739/08, 2.748/08, 2.927/08 
e 3.296/08, apensados. Aprovado requerimento do 
Deputado Eudes Xavier, de retirada de pauta deste 
projeto. 14) – PROJETO DE LEI Nº 2.245/07 – do De-
putado Reginaldo Lopes – que “regulamenta a profis-
são de Tecnólogo e dá outras providências”. Relator: 
Deputado Vicentinho. Parecer: pela aprovação, com 
substitutivo. Em votação, foi aprovado unanimemente 
o parecer do relator. 15) – PROJETO DE LEI Nº 
2.416/07 – do Deputado Silvinho Peccioli – que “dispõe 
sobre a obrigação de serventias de registro civil de 
pessoas naturais de prestar informações às delegacias 
regionais de trabalho sobre o nascimento de filhos de 
empregados”. Relatora: Deputada Andreia Zito. Pare-
cer: pela rejeição. O Deputado Roberto Santiago, que 
pedira vista, devolveu o projeto sem manifestação es-
crita. Em votação, foi aprovado unanimemente o pare-
cer da relatora. 16) – PROJETO DE LEI Nº 2.542-A/07 
– do Deputado José Genoíno – que “dispõe sobre a 
Atividade de Inteligência Privada e dá outras providên-
cias”. Relator: Deputado Marcio Junqueira. Parecer: 
pela rejeição. Aprovado requerimento do Deputado 
Fernando Nascimento de retirada de pauta deste pro-
jeto. 17) – PROJETO DE LEI Nº 2.544/07 – do Depu-
tado Valdir Colatto – que “dispõe sobre a prestação de 
contas de recursos recebidos de outras esferas pelos 
Municípios”. Relator: Deputado Sebastião Bala Rocha. 
Parecer: pela aprovação. Concedida vista ao Deputa-
do Vicentinho. 18) – PROJETO DE LEI Nº 3.809/08 
– do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame – que 
“dispõe sobre a regulamentação do exercício da pro-

fissão de Ecólogo”. Relatora: Deputado Andreia Zito. 
Parecer: pela aprovação, com substitutivo. Em votação, 
foi aprovado unanimemente o parecer da relatora . 19) 
– PROJETO DE LEI Nº 5.440-A/09 – do Deputado 
Mauro Nazif – que “dispõe sobre o piso salarial dos 
profissionais de Psicologia”. Relator: Deputado Daniel 
Almeida. Parecer: pela aprovação deste e rejeição da 
emenda apresentada na Comissão de Seguridade 
Social e Família. Em votação, foi aprovado unanime-
mente o parecer do relator. 20) – PROJETO DE LEI 
Nº 5.505/09 – do Deputado Nelson Goetten – que “dis-
ciplina a locação de imóveis sob medida pela Admi-
nistração Pública”. Relatora: Deputada Manuela d’Ávila. 
Parecer: pela aprovação, com substitutivo. O Deputado 
Roberto Santiago, que pedira vista, devolveu o proje-
to sem manifestação escrita. Em votação, foi aprovado 
unanimemente o parecer da relatora . 21) – PROJETO 
DE LEI Nº 6.902/10 – do Deputado Nelson Marquezelli 
– que “dispõe sobre a autorização para desconto de 
prestações em folha de pagamento, e dá outras pro-
vidências”. Relator: Deputado Jovair Arantes. Parecer: 
pela aprovação. Em votação, foi aprovado unanime-
mente o parecer do relator. 22) – PROJETO DE LEI 
Nº 6.938/10 – do Deputado Paulo Henrique Lustosa 
– que “dispõe sobre a reparação civil coletiva decor-
rente da exploração sexual de crianças e adolescentes 
para fins comerciais e dá outras disposições protetivas 
dos direitos das crianças e dos adolescentes”. Rela-
tora: Deputada Gorete Pereira. Parecer: pela aprova-
ção. Concedida vista à Deputada Manuela d’Ávila . 23) 
– PROJETO DE LEI Nº 7.166/10 – do Deputado Col-
bert Martins – que “dispõe sobre a criação da Univer-
sidade Federal de Feira de Santana – UniFeira, por 
desdobramento da Universidade Federal da Bahia – 
UFBA e dá outras providências”. Relatora: Deputada 
Alice Portugal. Parecer: pela aprovação. Em votação, 
foi aprovado unanimemente o parecer da relatora. 24) 
– PROJETO DE LEI Nº 7.205/10 – do Deputado Ri-
cardo Berzoini e outros – que “acrescenta o § 3º ao 
art. 21 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para 
dispor sobre a inclusão do empregado em aviso prévio 
em benefício decorrente de acidente de trabalho do 
Regime Geral de Previdência Social”. Relator: Depu-
tado Vicentinho. Parecer: pela aprovação. Aprovado 
requerimento do Deputado Luiz Carlos Busato de re-
tirada de pauta deste projeto. Nada mais havendo a 
tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos às onze 
horas e três minutos. E, para constar, eu, , Ruy Omar 
Prudêncio da Silva, secretário, lavrei a presente Ata, 
que após lida e aprovada será assinada pelo Sr. Pre-
sidente, , e publicada no Diário da Câmara dos De-
putados. O inteiro teor da reunião encontra-se grava-
do, passando o arquivo de áudio a integrar o acervo 
documental da Comissão.
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DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Cleber Verde
PROJETO DE LEI Nº 3.559/08 – do Sr. Arnon 

Bezerra – que “dispõe sobre o recebimento de deter-
minadas contas a pagar pelos bancos”.

Ao Deputado João Dado
PROJETO DE LEI Nº 5.505/09 – do Sr. Nelson 

Goetten – que “disciplina a locação de imóveis sob 
medida pela Administração Pública”.

Ao Deputado José Guimarães
PROJETO DE LEI Nº 5.440/09 – do Sr. Mauro 

Nazif – que “dispõe sobre o piso salarial dos profissio-
nais de Psicologia”.

PROJETO DE LEI Nº 6.236/09 – do Sr. Vital do 
Rêgo Filho – que “dispõe sobre o Imposto sobre Ope-
rações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a 
Títulos ou Valores Mobiliários – IOF”.

Ao Deputado Miguel Corrêa
PROJETO DE LEI Nº 7.681/06 – do Senado Fede-

ral-Alvaro Dias – (PLS 181/2005) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar o Fundo de Recuperação Econômica 
de Foz do Iguaçu (Funref) e dá outras providências”.

Ao Deputado Osmar Júnior
PROJETO DE LEI Nº 6.259/05 – dos Srs. Inácio 

Arruda e Daniel Almeida – que “dispõe sobre a isono-
mia salarial, benefícios e vantagens dos empregados 
do Banco do Brasil S/A, da Caixa Econômica Federal, 
Banco do Nordeste S/A e Banco da Amazônia S/A, in-
gressos a partir da Resolução nº 9, de 30 de maio de 
1995, e nº 10, de 08 de outubro de 1996, do Conse-
lho de Coordenação e Controle das Estatais – CCE /
DEST”. (Apensado: PL 7403/2010)

Ao Deputado Valtenir Pereira
PROJETO DE LEI Nº 6.288/09 – do Sr. Marcio 

Junqueira – que “dispõe sobre a destinação ao Fun-
do Nacional de Meio Ambiente, para aplicação em 
projetos na Amazônia Legal, de 1% (um porcento) do 
lucro dos fabricantes de veículos automotores e dos 
fabricantes de pneus decorrente das vendas no mer-
cado interno”.

Ao Deputado Zenaldo Coutinho
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

2.302/09 – do Senado Federal – Flexa Ribeiro – (PDS 
931/2009) – que “dispõe sobre a realização de referen-
do para decidir sobre a alteração da hora nos Estados 
do Pará e do Amazonas”.

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2010. – Depu-
tado Pepe Vargas, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a seguinte designação de re-
latoria:

Ao Deputado Arnaldo Madeira
PROJETO DE LEI Nº 7.546/10 – da Comissão 

de Trabalho, de Administração e Serviço Público – que 
“concede anistia aos ex-empregados de Empresas 
Públicas e Sociedades de Economia Mista demitidos 
em virtude de adesão a programas de incentivo ou 
desligamento voluntário”.

Sala da Comissão, 4 de agosto de 2010. – Depu-
tado Pepe Vargas, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO  
E SERVIÇO PÚBLICO

53ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Alex Canziani
PROJETO DE LEI Nº 7.579/10 – do Poder Exe-

cutivo – que “cria cargos na Carreira de Diplomata, al-
tera o Anexo I da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 
2006, transforma cargos de Assistente de Chancelaria 
e cria cargos de Oficial de Chancelaria”.

Ao Deputado Sebastião Bala Rocha
PROJETO DE LEI Nº 7.521/10 – do Poder Exe-

cutivo – que “dispõe sobre a criação do Quadro de Ofi-
ciais de Apoio – QOAP no Corpo de Oficiais da Ativa do 
Comando da Aeronáutica e dá outras providências”.

Sala da Comissão, 14 de julho de 2010. – Depu-
tado Alex Canziani, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO 
 E SERVIÇO PÚBLICO

53ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Alex Canziani (avocado)
PROJETO DE LEI Nº 7.622/10 – do Tribunal Su-

perior do Trabalho – altera a composição do Tribunal 
Regional do Trabalho da 9ª Regïão e dá outras pro-
vidências”.

Ao Deputado Daniel Almeida
PROJETO DE LEI Nº 7.577/10 – do Tribunal Su-

perior do Trabalho – que “dispõe sobre a criação de 
cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal 
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da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª 
Região e dá outras providências”.

Ao Deputado Edgar Moury
PROJETO DE LEI Nº 7.625/10 – do Tribunal 

Superior do Trabalho – que “altera a composição do 
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, cria Va-
ras do Trabalho com sua Jurisdição e dá outras pro-
vidências”.

Ao Deputado Edinho Bez
PROJETO DE LEI Nº 7.573/10 – do Tribunal Su-

perior do Trabalho – que “dispõe sobre a criação de 
varas do Trabalho na Jurisdição do Tribunal Regional 
do Trabalho da 12ª Região e dá outras providências”.

À Deputada Emília Fernandes
PROJETO DE LEI Nº 7.642/10 – do Deputado 

Wilson Picler – que “altera o inciso III do art. 44 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, para de-
finir validade legal de diploma de pós-graduação para 
o exercício profissional”.

Ao Deputado Jovair Arantes
PROJETO DE LEI Nº 7.574/10 – do Tribunal Su-

perior do Trabalho – que “altera a composição do Tribu-
nal Regional do Trabalho da 18ª Região, cria varas do 
trabalho em sua jurisdição e dá outras providências”.

Ao Deputado Luciano Castro
PROJETO DE LEI Nº 7.619/10 – da Comissão de 

Legislação Participativa – que “altera a Lei nº 9.265, de 
12 de fevereiro de 1996, que dispõe sobre a gratuidade 
dos atos necessários ao exercício da cidadania”.

Ao Deputado Luiz Carlos Busato
PROJETO DE LEI Nº 7.574/10 – do Poder Exe-

cutivo – que “cria cargos de Advogado da União”.
PROJETO DE LEI Nº 7.607/10 – do Deputado 

José Chaves – que “inclui Parágrafo Único ao art. 1º da 
Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula 
o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e 
engenheiro-agrônomo, e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI Nº 7.623/10 – do Tribunal Su-
perior do Trabalho – que “dispõe sobre a criação de 
Varas do Trabalho na Jurisdição do Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região e dá outras providências”.

Ao Deputado Roberto Santiago
PROJETO DE LEI Nº 7.575/10 – do Tribunal Su-

perior do Trabalho – que “dispõe sobre a criação de 
Varas do Trabalho na Jurisdição do Tribunal Regional 
do Trabalho da 19ª Região e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI Nº 7.576/10 – do Tribunal Su-
perior do Trabalho – que “dispõe sobre a criação de 
Varas do Trabalho na Jurisdição do Tribunal Regional 
do Trabalho da 20ª Região e dá outras providências”.

Á Deputada Sandra Rosado
PROJETO DE LEI Nº 7.624/10 – do Tribunal 

Superior do Trabalho – que “altera a composição e a 

organização interna do Tribunal Regional do Trabalho 
da 21ª Região, cria Varas do Trabalho em sua jurisdi-
ção e dá outras providências”.

Á Deputada Thelma de Oliveira
PROJETO DE LEI Nº 7.621/10 – do Tribunal Su-

perior do Trabalho – que “dispõe sobre a criação de 
Varas do Trabalho na Jurisdição do Tribunal Regional 
do Trabalho da 23ª Região e dá outras providências”.

Sala da Comissão, 4 de agosto de 2010. – 
Deputado Alex Canziani, Presidente.

SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de 
junho de 1990, resolve:

DECLARAR VAGO, na forma do artigo 33, item 
IX, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o 
cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, no 
Gabinete do Líder do Partido dos Trabalhadores, ocu-
pado pela servidora MARIA DO CARMO MARQUES 
DA SILVA, ponto nº 120.150, em virtude de seu fale-
cimento ocorrido em 6 de agosto de 2010.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de 
junho de 1990, resolve:

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 10 de agosto 
de 2010, publicado no Diário da Câmara dos Depu-
tados do dia 11 subsequente, que nomeou MURILO 
CAMPOS MACHADO para exercer, na Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da 
Coordenação de Comissões Permanentes, do De-
partamento de Comissões, o cargo em comissão de 
Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de 
junho de 1990, resolve:

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, EMER-
SON GEORGE SILVA PEREIRA, ponto n.º 119.696, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete, 
CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados, que exercia no Gabinete do Quarto Suplente dos 
Secretários, a partir de 11 de agosto de 2010.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inci-
so I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
JACQUELINE BALDUINA DA SILVA GUSMÃO DE 
QUEIROZ, ponto nº 119.274, do cargo em comissão 
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de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no 
Gabinete do Presidente.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SE-
BASTIÃO MILANEZ DE PAULA, ponto nº 119.760, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete, 
CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados, que exercia no Gabinete do Terceiro-Secretário, 
a partir de 16 de agosto de 2010.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, inciso I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de 
junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, RESOLVE:

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, BRENO DE PAULA GHIORZE para 
exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário, o cargo em 
comissão de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, CECÍLIA CRAVO MONTEIRO LIMA 
para exercer, no Gabinete do Presidente, o cargo em 
comissão de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei nº 8.112, de 1990, CÉLIA OLIVEIRA DE ARAÚ-

JO para exercer, no Gabinete do Líder do Partido dos 
Trabalhadores, o cargo em comissão de Assessor 
Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, EDUARDO MARTINS DOS REIS 
para exercer, no Gabinete do Quarto Suplente dos 
Secretários, o cargo em comissão de Assistente Téc-
nico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, MICHELLE MIRANDA AYUPP para 
exercer, na Comissão de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável, da Coordenação de Comissões 
Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo 
em comissão de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, NADJA MARIA BORGES PORTO 
para exercer, no Gabinete do Segundo Vice-Presidente, 
o cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabi-
nete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados.

Câmara Dos Deputados, 17 de agosto de 2010.. 
– Michel Temer, Presidente.
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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
José Carlos Machado - DEM
Mendonça Prado - DEM
Pedro Valadares - DEM
Valadares Filho - PSB

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - DEM
Claudio Cajado - DEM
Colbert Martins - PMDB
Daniel Almeida - PCdoB
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - DEM
Félix Mendonça - DEM
Fernando de Fabinho - DEM
Geddel Vieira Lima - PMDB
Geraldo Simões - PT
João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PR
João Leão - PP
Jorge Khoury - DEM
José Carlos Aleluia - DEM
José Carlos Araújo - PDT
José Rocha - PR
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
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - DEM
Roberto Britto - PP
Sérgio Barradas Carneiro - PT
Sérgio Brito - PSC
Severiano Alves - PMDB
Tonha Magalhães - PR
Uldurico Pinto - PHS
Veloso - PMDB
Walter Pinheiro - PT
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
Aelton Freitas - PR
Alexandre Silveira - PPS
Antônio Andrade - PMDB
Antônio Roberto - PV
Aracely de Paula - PR
Bilac Pinto - PR
Bonifácio de Andrada - PSDB
Carlos Melles - DEM
Carlos Willian - PTC
Ciro Pedrosa - PV
Edmar Moreira - 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 Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PMDB
Andreia Zito - PSDB
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
Edson Santos - PT
Eduardo Cunha - PMDB
Felipe Bornier - PHS
Fernando Gabeira - PV
Fernando Lopes - PMDB
Filipe Pereira - PSC
Geraldo Pudim - PR
Hugo Leal - PSC
Indio da Costa - DEM
Jair Bolsonaro - PP
Jorge Bittar - PT
Leandro Sampaio - PPS
Léo Vivas - PRB
Leonardo Picciani - PMDB
Luiz Sérgio - PT
Marcelo Itagiba - PSDB
Marina Maggessi - PPS
Miro Teixeira - PDT
Neilton Mulim - PR
Nelson Bornier - PMDB
Otavio Leite - PSDB
Pastor Manoel Ferreira - PR
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
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
Jorge Tadeu Mudalen - DEM
Jorginho Maluly - DEM
José Aníbal - PSDB
José Eduardo Cardozo - PT
José Genoíno - PT
José Mentor - PT
José Paulo Tóffano - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciana Costa - PR
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Márcio França - PSB
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PR
Milton Vieira - DEM
Nelson Marquezelli - PTB
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 Feldman - PSDB
Walter Ihoshi - DEM
William Woo - PPS

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Carlos Bezerra - PMDB
Eliene Lima - PP
Homero Pereira - PR
Pedro Henry - PP
Ricarte de Freitas - PTB
Thelma de Oliveira - PSDB
Valtenir Pereira - PSB

Distrito Federal



Alberto Fraga - DEM
Augusto Carvalho - PPS
Jofran Frejat - PR
Laerte Bessa - PSC
Magela - PT
Rodovalho - PP
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
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
Reinhold Stephanes - PMDB
Ricardo Barros - PP
Rodrigo Rocha Loures - PMDB
Takayama - PSC
Wilson Picler - PDT

Santa Catarina
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
Mauro Mariani - PMDB
Nelson Goetten - PR
Paulo Bauer - PSDB
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
Osmar Terra - 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

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Abelardo Lupion (DEM)
1º Vice-Presidente: Vitor Penido (DEM)
2º Vice-Presidente: Beto Faro (PT)
3º Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus Afonso Hamm
Antônio Andrade Armando Abílio
Assis do Couto Carlos Alberto Canuto
Benedito de Lira Carlos Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS

Beto Faro Ernandes Amorim
Celso Maldaner Geraldo Simões
Dilceu Sperafico Joaquim Beltrão
Eduardo Amorim Lázaro Botelho
Fernando Melo Lelo Coimbra
Homero Pereira Luiz Alberto
Leandro Vilela vaga do PV Natan Donadon
Luis Carlos Heinze Nilson Mourão
Moacir Micheletto Osvaldo Reis
Nazareno Fonteles Paulo Piau vaga do PSDB/DEM/PPS

Nelson Meurer Roberto Balestra
Odílio Balbinotti Rose de Freitas
Pedro Chaves Sérgio Moraes
Silas Brasileiro Suely

Tatico Vadão Gomes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Valdir Colatto Vander Loubet
Zé Gerardo vaga do PSDB/DEM/PPS Veloso vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Zé Vieira Vignatti
Zonta Vilson Covatti vaga do PSDB/DEM/PPS

Waldemir Moka
2 vagas

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Alfredo Kaefer
Cezar Silvestri Betinho Rosado
Duarte Nogueira Bruno Rodrigues
Eduardo Sciarra Carlos Melles
Fábio Souto Cláudio Diaz
Jairo Ataide vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Davi Alcolumbre

Leonardo Vilela Félix Mendonça vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Lira Maia vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Francisco Rodrigues vaga do PV

Luiz Carlos Setim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Humberto Souto

Moreira Mendes Marcos Montes
Onyx Lorenzoni Silvio Lopes

Ronaldo Caiado
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Vitor Penido
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Wandenkolk Gonçalves
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fernando Coelho Filho Mário Heringer

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

(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do PRB ocupa a vaga)

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

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

ocupa a vaga) PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

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

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 32
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Marcelo Serafim (PSB)
1º Vice-Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB)
2º Vice-Presidente: Natan Donadon (PMDB)
3º Vice-Presidente: Sergio Petecão (PMN)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Átila Lins
Dalva Figueiredo Euripedes Miranda
Francisco Praciano Fernando Melo
Lúcio Vale Lupércio Ramos
Natan Donadon Marinha Raupp
Silas Câmara vaga do PSDB/DEM/PPS Zé Geraldo
Zequinha Marinho vaga do PSDB/DEM/PPS Zé Vieira
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)

(Dep. do PV ocupa a
vaga)

5 vagas 3 vagas
PSDB/DEM/PPS

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

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

Marcio Junqueira

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

Roberto Rocha

3 vagas Urzeni Rocha
Wandenkolk

Gonçalves
(Dep. do PV ocupa a

vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Janete Capiberibe Giovanni Queiroz
Marcelo Serafim Valtenir Pereira
Maria Helena vaga do

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

Perpétua Almeida vaga do PSDB/DEM/PPS

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Eunício Oliveira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
2º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM)
3º Vice-Presidente: Bilac Pinto (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Beto Mansur Angela Amin
Bilac Pinto Antônio Carlos Biffi
Dr. Adilson Soares Asdrubal Bentes
Edio Lopes Beto Faro
Eunício Oliveira Celso Russomanno
Fernando Lopes Cida Diogo



Francisco Rossi Colbert Martins
Gilmar Machado Davi Alves Silva Júnior
Jader Barbalho Dr. Nechar vaga do PSDB/DEM/PPS

Jorge Bittar Gerson Peres
Moises Avelino Iriny Lopes
Olavo Calheiros João Matos
Paulo Roberto Pereira José Rocha
Paulo Teixeira Marçal Filho
Ratinho Junior Marcelo Castro
Reginaldo Lopes Mendes Ribeiro Filho
Roberto Alves Paulo Henrique Lustosa
Sandes Júnior Paulo Piau
Walter Pinheiro Pedro Eugênio
Wellington Fagundes
(Licenciado) vaga do PSDB/DEM/PPS Silas Câmara

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

Wladimir Costa vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

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

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

Arolde de Oliveira Clóvis Fecury
Bispo Gê Tenuta Duarte Nogueira
Davi Alcolumbre Eduardo Gomes
Freire Júnior Indio da Costa
Gustavo Fruet Jorge Tadeu Mudalen
José Aníbal Júlio Cesar
José Mendonça Bezerra Lobbe Neto
Julio Semeghini vaga do

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

Manoel Salviano vaga do

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

Narcio Rodrigues Vic Pires Franco

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

Solange Amaral
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alexandre Cardoso Ana Arraes vaga do PSDB/DEM/PPS

Jefferson Campos Ariosto Holanda
Luiza Erundina Damião Feliciano
Miro Teixeira Jô Moraes
Rodrigo Rollemberg José Carlos Araújo
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Wilson Picler

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PV

Lindomar Garçon Dr. Talmir vaga do

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

José Paulo Tóffano
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: Eliseu Padilha (PMDB)
1º Vice-Presidente: Colbert Martins (PMDB)
2º Vice-Presidente: Rodovalho (PP)
3º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aracely de Paula Arnaldo Faria de Sá
Augusto Farias Carlos Abicalil
Carlos Bezerra vaga do PSOL Carlos Willian

Ciro Nogueira Celso Russomanno
Colbert Martins Décio Lima
Edmar Moreira Domingos Dutra
Eduardo Cunha Eudes Xavier
Eliseu Padilha Fátima Bezerra
Ernandes Amorim Geraldo Pudim
Gerson Peres Gorete Pereira
João Paulo Cunha Hugo Leal
José Eduardo Cardozo Ibsen Pinheiro
José Genoíno Jair Bolsonaro
José Pimentel João Magalhães
Luiz Couto José Mentor
Magela Leo Alcântara
Marçal Filho Leonardo Picciani
Marcelo Castro Maria do Rosário
Marcelo Guimarães Filho Maria Lúcia Cardoso
Maurício Quintella Lessa Maurício Rands
Mauro Benevides Mauro Lopes
Mendes Ribeiro Filho Nelson Pellegrino
Nelson Trad Odílio Balbinotti
Osmar Serraglio Pastor Manoel Ferreira
Paes Landim Roberto Alves
Paulo Maluf Sandes Júnior
Regis de Oliveira Sandro Mabel
Rodovalho Silvio Costa
Sérgio Barradas Carneiro Tadeu Filippelli
Vicente Arruda Themístocles Sampaio
Vilson Covatti Vital do Rêgo Filho
Wilson Santiago Wellington Roberto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Arolde de Oliveira
Antonio Carlos Pannunzio Bispo Gê Tenuta
Bonifácio de Andrada Bruno Araújo
Efraim Filho Carlos Melles
Felipe Maia Edson Aparecido
Fernando Coruja Humberto Souto
Indio da Costa João Almeida
João Campos Jorginho Maluly
José Carlos Aleluia Moreira Mendes
José Maia Filho vaga do

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

Jutahy Junior Onyx Lorenzoni
Marcelo Itagiba Paulo Bauer
Mendonça Prado Paulo Bornhausen
Paulo Magalhães Pinto Itamaraty
Roberto Magalhães Ricardo Tripoli
Rogerio Lisboa Solange Amaral
Rômulo Gouveia William Woo

Vic Pires Franco
(Dep. do

PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Zenaldo Coutinho
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Flávio Dino Beto Albuquerque
Francisco Tenorio Chico Lopes

Gonzaga Patriota Ciro Gomes vaga do

PSDB/DEM/PPS

Márcio França Evandro Milhomen
Marcos Medrado Pompeo de Mattos
Sandra Rosado Sergio Petecão
Wolney Queiroz Valtenir Pereira
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Vieira da Cunha

(Dep. do PRB ocupa a
vaga)

PV
Fábio Ramalho Roberto Santiago
Marcelo Ortiz Sarney Filho

PSOL
(Dep. do Chico Alencar



PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTd
oB ocupa a vaga)
Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Claudio Cajado (DEM)
1º Vice-Presidente: Walter Ihoshi (DEM)
2º Vice-Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
3º Vice-Presidente: Vinicius Carvalho (PTdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Cruz Dilceu Sperafico
Celso Russomanno Edio Lopes
Dr. Nechar vaga do PV Eduardo da Fonte
Filipe Pereira Elismar Prado
Leo Alcântara José Eduardo Cardozo
Luiz Bittencourt Leandro Vilela
Paulo Pimenta Nelson Trad
Roberto Britto Nilmar Ruiz
Tonha Magalhães vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
Vinicius Carvalho (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

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

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

PSDB/DEM/PPS
Carlos Sampaio Antonio Carlos Mendes Thame
Claudio Cajado Cezar Silvestri
Dimas Ramalho Felipe Maia

Edson Aparecido Fernando de Fabinho vaga do

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

Milton Vieira Indio da Costa
Walter Ihoshi José Aníbal

Julio Semeghini vaga do PV

Marcos Montes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Paulo Abi-ackel
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ana Arraes Júlio Delgado vaga do

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

Chico Lopes Paulo Rubem Santiago
José Carlos Araújo vaga do

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

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

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

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

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

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: Dr. Ubiali (PSB)
1º Vice-Presidente: Laurez Moreira (PSB)
2º Vice-Presidente: Evandro Milhomen (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas Aelton Freitas
Edson Ezequiel Antônio Andrade
João Leão vaga do PSDB/DEM/PPS Antonio Palocci

João Maia Armando Monteiro

Jurandil Juarez Carlos Eduardo Cadoca vaga do

PSDB/DEM/PPS

Miguel Corrêa Francisco Praciano
Nelson Pellegrino Nelson Goetten
Renato Molling Ricardo Berzoini
Ricarte de Freitas Silas Brasileiro
Vicentinho Alves (Licenciado)
vaga do PSDB/DEM/PPS Simão Sessim

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

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

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Fernando de Fabinho Albano Franco
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Guilherme Campos vaga do

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

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

Jairo Ataide

2 vagas José Carlos Machado
Leandro Sampaio vaga do PHS

Moreira Mendes
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Edmilson Valentim
Evandro Milhomen vaga do

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

Laurez Moreira
PHS

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

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Humberto Souto (PPS)
1º Vice-Presidente: Angela Amin (PP)
2º Vice-Presidente: Cassio Taniguchi (DEM)
3º Vice-Presidente: José Paulo Tóffano (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Benedito de Lira
Antonio José Medeiros Chico da Princesa
Edson Santos Emilia Fernandes
Flaviano Melo Geraldo Resende
João Carlos Bacelar Jorge Bittar
José Chaves José Airton Cirilo
Marcelo Melo Luiz Bittencourt
Maurício Trindade Luiz Carlos Busato

Zezéu Ribeiro Márcio Reinaldo
Moreira

1 vaga Raul Henry
PSDB/DEM/PPS

Cassio Taniguchi Arnaldo Jardim
Fernando Chucre Eduardo Sciarra
Humberto Souto Gustavo Fruet
João Bittar Jorge Khoury
José Carlos Machado vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Renato Amary
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Arnaldo Vianna
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga) Enio Bacci
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Flávio Dino
Secretário(a): Geovana Cristine Sampaio Rodrigues
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554



FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Iriny Lopes (PT)
1º Vice-Presidente: Janete Rocha Pietá (PT)
2º Vice-Presidente: Domingos Dutra (PT)
3º Vice-Presidente: Veloso (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Domingos Dutra Angelo Vanhoni
Iriny Lopes Edson Santos
Janete Rocha Pietá Íris de Araújo
Jurandy Loureiro vaga do

PSDB/DEM/PPS Jair Bolsonaro

Laerte Bessa vaga do PSDB/DEM/PPS Lincoln Portela
Lucenira Pimentel Luiz Couto
Nelson Goetten Paulo Henrique Lustosa

Paes de Lira vaga do PSDB/DEM/PPS Regis de Oliveira vaga do

PSDB/DEM/PPS

Pedro Wilson Sabino Castelo Branco
Suely vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Veloso
(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Geraldo Thadeu Dimas Ramalho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Marcelo Itagiba

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

Marcio Junqueira

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

(Dep. do PV 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)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Mário Heringer Paulo Rubem Santiago
Pompeo de Mattos 1 vaga

PHS
1 vaga Miguel Martini

PRB
1 vaga Márcio Marinho
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: Angelo Vanhoni (PT)
1º Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PDT)
2º Vice-Presidente: Antonio Carlos Chamariz (PTB)
3º Vice-Presidente: Pinto Itamaraty (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angelo Vanhoni Angela Portela
Antônio Carlos Biffi Antonio José Medeiros
Antonio Carlos Chamariz Charles Lucena
Carlos Abicalil Dalva Figueiredo
Elismar Prado Gilmar Machado
Fátima Bezerra José Linhares
Gastão Vieira Mauro Benevides
Iran Barbosa Osmar Serraglio
João Matos Paulo Delgado
Joaquim Beltrão Pedro Wilson

Lelo Coimbra Reginaldo Lopes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luciana Costa Rodrigo Rocha Loures
Marcelo Almeida Saraiva Felipe

Maria do Rosário vaga do

PSDB/DEM/PPS Severiano Alves

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

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

Raul Henry 2 vagas
Waldir Maranhão vaga do

PSDB/DEM/PPS

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

PSDB/DEM/PPS
Clóvis Fecury Alceni Guerra
Jorge Tadeu Mudalen Andreia Zito
Jorginho Maluly Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto Eduardo Barbosa
Nilson Pinto Junior Marzola
Pinto Itamaraty Lira Maia
Rogério Marinho Luiz Carlos Setim
(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Narcio Rodrigues

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

Paulo Magalhães

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

Professor Ruy Pauletti

Professora Raquel Teixeira vaga do

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

Raimundo Gomes de Matos vaga do

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Lídice da Mata
Ariosto Holanda Luiza Erundina

Átila Lira
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/P
TdoB ocupa a vaga)

Brizola Neto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 1 vaga

Fernando Chiarelli vaga do

PSDB/DEM/PPS

Paulo Rubem Santiago
Wilson Picler vaga do PV

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

Marcelo Ortiz

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: Pepe Vargas (PT)
1º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas Aline Corrêa
Antonio Palocci Andre Vargas
Armando Monteiro Bilac Pinto
Charles Lucena vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Celso Maldaner vaga do

PSDB/DEM/PPS

Geddel Vieira Lima Edgar Moury
Gladson Cameli Eduardo Cunha
José Guimarães João Paulo Cunha
Manoel Junior Jorge Boeira
Márcio Reinaldo Moreira Leonardo Quintão



Pedro Eugênio Luis Carlos Heinze vaga do PSOL

Pedro Novais Magela
Pepe Vargas Maurício Quintella Lessa
Reinhold Stephanes vaga do

PSDB/DEM/PPS Miguel Corrêa

Ricardo Barros Paulo Maluf
Ricardo Berzoini Regis de Oliveira
Rodrigo Rocha Loures vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Rubens Otoni

Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Wilson Santiago
Takayama Zonta
Vignatti 1 vaga
Virgílio Guimarães
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Alberto Fraga
Arnaldo Madeira Ilderlei Cordeiro
Carlos Melles João Bittar
Félix Mendonça José Maia Filho
Guilherme Campos Paulo Magalhães
Júlio Cesar Rodrigo de Castro
Luiz Carlos Hauly Zenaldo Coutinho

Luiz Carreira
(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

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado Ciro Gomes
Osmar Júnior vaga do PSDB/DEM/PPS Paulo Pereira da Silva
Valtenir Pereira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Sebastião Bala Rocha vaga do PV

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

Valadares Filho

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

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

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

PV

Ciro Pedrosa
(Dep. do

PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)

PSOL

Luciana Genro
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 3216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
3º Vice-Presidente: Deley (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Aelton Freitas vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Carlos Willian vaga do PSDB/DEM/PPS Alexandre Santos
Davi Alves Silva Júnior Augusto Farias

Deley vaga do PSDB/DEM/PPS Celso Russomanno vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Devanir Ribeiro Dr. Paulo César
João Magalhães Eduardo Cunha
José Mentor Jilmar Tatto
Lincoln Portela José Guimarães
Luiz Sérgio Luiz Bittencourt vaga do PSDB/DEM/PPS

Nelson Bornier Paulo Rocha
Solange Almeida Professor Setimo
Wellington Roberto Rebecca Garcia

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

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

Ilderlei Cordeiro vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Carlos Brandão

Leandro Sampaio Edson Aparecido vaga do

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

Paulo Bornhausen Manoel Salviano
Rodrigo Maia Moreira Mendes
Silvio Torres Onyx Lorenzoni
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Vanderlei Macris

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ademir Camilo Julião Amin

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)
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: Paulo Pimenta (PT)
1º Vice-Presidente: Roberto Britto (PP)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Dr. Talmir (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Willian Charles Lucena
Eduardo Amorim Fátima Bezerra
Emilia Fernandes Fernando Nascimento
Iran Barbosa Lincoln Portela
Jurandil Juarez Luiz Couto

Leonardo Monteiro Nazareno Fonteles vaga do

PSDB/DEM/PPS

Mário de Oliveira vaga do

PSDB/DEM/PPS
Sabino Castelo Branco vaga do

PSDB/DEM/PPS

Paulo Pimenta Waldir Maranhão
Pedro Wilson 4 vagas
Roberto Britto
1 vaga

PSDB/DEM/PPS

Luiz Carlos Setim
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Paulo Abi-ackel
(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)

3 vagas

2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiza Erundina 2 vagas



Sebastião Bala Rocha
PV

Dr. Talmir 1 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: Jorge Khoury (DEM)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Marcos Montes (DEM)
3º Vice-Presidente: Paulo Piau (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Fátima Pelaes Anselmo de Jesus
Fernando Marroni Homero Pereira
Leonardo Monteiro Moacir Micheletto
Mário de Oliveira Nazareno Fonteles
Paulo Piau Paes Landim
Rebecca Garcia Paulo Teixeira
Roberto Balestra Valdir Colatto
(Dep. do PV ocupa a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

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

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

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

PSDB/DEM/PPS
André de Paula vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Antonio Carlos Mendes Thame

Gervásio Silva Arnaldo Jardim vaga do

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

Jorge Khoury Cassio Taniguchi vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Junior Marzola Cezar Silvestri
Marcos Montes vaga do

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

Marina Maggessi Marcio Junqueira
Ricardo Tripoli vaga do

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

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

Roberto Rocha Nilson Pinto
PSB/PDT/PCdoB/PMN

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

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

PV
Edson Duarte vaga do

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

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

Luiz Bassuma vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Fernando Gabeira

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: Mário Negromonte (PP)
1º Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
2º Vice-Presidente: Alexandre Santos (PMDB)
3º Vice-Presidente: Simão Sessim (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Bel Mesquita
Bernardo Ariston Chico D'angelo
Carlos Alberto Canuto Ciro Nogueira
Eduardo da Fonte Edinho Bez
Euripedes Miranda Elcione Barbalho
Jorge Boeira Eliene Lima

José Otávio Germano vaga do

PSDB/DEM/PPS Gladson Cameli

José Santana de Vasconcellos João Carlos Bacelar
Luiz Alberto Leonardo Quintão
Luiz Fernando Faria Luiz Sérgio
Marcos Lima Moises Avelino
Mário Negromonte Nelson Meurer vaga do PSDB/DEM/PPS

Rose de Freitas Professor Setimo
Simão Sessim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Rodovalho vaga do PSDB/DEM/PPS

Vander Loubet Sabino Castelo Branco
Wladimir Costa Tatico vaga do PSDB/DEM/PPS

Zé Geraldo Vicentinho Alves (Licenciado)
1 vaga Virgílio Guimarães

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

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Carlos Alberto Leréia

Betinho Rosado Eduardo Sciarra vaga do

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

Bruno Rodrigues Gervásio Silva
Carlos Brandão José Carlos Aleluia
Eduardo Gomes vaga do PV Nelson Proença
Luiz Paulo Vellozo Lucas Vitor Penido
Marcio Junqueira (Dep. do PV ocupa a vaga)

Paulo Abi-ackel
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Silvio Lopes
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Arnaldo Vianna Átila Lira
Edmilson Valentim Brizola Neto
Julião Amin Marcos Medrado
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

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

José Fernando Aparecido de
Oliveira

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

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Emanuel Fernandes (PSDB)
1º Vice-Presidente: Professor Ruy Pauletti (PSDB)
2º Vice-Presidente: Renato Amary (PSDB)
3º Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arlindo Chinaglia Aracely de Paula
Átila Lins Arnon Bezerra
Dr. Rosinha Carlos Zarattini
Ibsen Pinheiro Edio Lopes
Íris de Araújo Edson Ezequiel
Jair Bolsonaro Henrique Fontana
Marcondes Gadelha Jackson Barreto
Maria Lúcia Cardoso Janete Rocha Pietá
Maurício Rands José Genoíno
Nilson Mourão Leonardo Monteiro
Paulo Delgado Paulo Pimenta
Severiano Alves Pedro Novais



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

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

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

(Dep. do PRB ocupa a
vaga)

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

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

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame André de Paula
Augusto Carvalho Antonio Carlos Pannunzio

Bruno Araújo Arnaldo Madeira vaga do

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

Emanuel Fernandes Carlos Melles

Francisco Rodrigues Claudio Cajado vaga do

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

Major Fábio Fábio Souto
Paulo Bauer Jutahy Junior
Professor Ruy Pauletti Luiz Carlos Hauly
Raul Jungmann vaga do

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

Renato Amary Roberto Magalhães
Urzeni Rocha vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Rodrigo de Castro

Walter Ihoshi vaga do PV

William Woo vaga do

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo Capitão Assumção
Damião Feliciano Jefferson Campos
Sebastião Bala Rocha Júlio Delgado
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Vieira da Cunha

PV
Fernando Gabeira (Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
José Fernando Aparecido de Oliveira
vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Ana Cristina Oliveira
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: Laerte Bessa (PSC)
1º Vice-Presidente: Eduardo Amorim (PSC)
2º Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT)
3º Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Ernandes Amorim
Domingos Dutra Fernando Marroni
Eduardo Amorim José Eduardo Cardozo
Fernando Lopes Marcelo Melo
Laerte Bessa Mauro Lopes
Paes de Lira Neilton Mulim
Paulo Teixeira Nelson Pellegrino

Rubens Otoni (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)

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

PSDB/DEM/PPS
Alberto Fraga Affonso Camargo vaga do PV

Marcelo Itagiba Alexandre Silveira
Marina Maggessi vaga do

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

Pinto Itamaraty Guilherme Campos
Raul Jungmann vaga do PV João Campos
William Woo Major Fábio vaga do

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

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

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção Gonzaga Patriota
Enio Bacci Manato vaga do PSDB/DEM/PPS

Francisco Tenorio vaga do

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

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

Givaldo Carimbão vaga do

PSDB/DEM/PPS 1 vaga

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

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

Secretário(a): Ricardo Menezes Perpétuo
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Vieira da Cunha (PDT)
1º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
2º Vice-Presidente: Germano Bonow (DEM)
3º Vice-Presidente: Manato (PDT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aline Corrêa Antonio Carlos Chamariz
Angela Portela Antonio Cruz
Armando Abílio vaga do PSOL Arlindo Chinaglia
Arnaldo Faria de Sá Assis do Couto
Bel Mesquita Camilo Cola vaga do PSDB/DEM/PPS

Chico D'angelo Colbert Martins
Cida Diogo Dr. Nechar
Darcísio Perondi Dr. Rosinha
Dr. Paulo César Fátima Pelaes
Elcione Barbalho vaga do

PSDB/DEM/PPS José Pimentel

Geraldo Resende Luciana Costa
Henrique Fontana Manoel Junior
Jofran Frejat Neilton Mulim
José Linhares Paes de Lira
Osmar Terra Pepe Vargas
Pastor Manoel Ferreira Roberto Britto vaga do PSOL

Saraiva Felipe Solange Almeida
Vadão Gomes Takayama
(Dep. do PHS ocupa a vaga) Wilson Braga vaga do PSDB/DEM/PPS

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Alceni Guerra João Campos
Eduardo Barbosa Jorge Tadeu Mudalen
Germano Bonow Leandro Sampaio
Lael Varella Leonardo Vilela
Raimundo Gomes de Matos Milton Vieira
Rita Camata Otavio Leite
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Ronaldo Caiado

(Dep. do PV ocupa a vaga) Walter Feldman

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes Mário Heringer
Manato vaga do PSDB/DEM/PPS Mauro Nazif
Ribamar Alves (Dep. do PRB ocupa a vaga)
Sueli Vidigal 1 vaga
Vieira da Cunha

PV
Dr. Talmir Luiz Bassuma



Henrique Afonso vaga do

PSDB/DEM/PPS

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
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: Alex Canziani (PTB)
1º Vice-Presidente: Gorete Pereira (PR)
2º Vice-Presidente: Vicentinho (PT)
3º Vice-Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Carlos Santana
Edgar Moury Darcísio Perondi
Emilia Fernandes Edinho Bez
Eudes Xavier Filipe Pereira
Fernando Nascimento José Otávio Germano
Geraldo Pudim vaga do PSDB/DEM/PPS Jovair Arantes
Gorete Pereira Lelo Coimbra
Luciano Castro Luiz Bittencourt
Luiz Carlos Busato vaga do

PSDB/DEM/PPS Renato Molling

Paulo Rocha Sandro Mabel vaga do PSDB/DEM/PPS

Sabino Castelo Branco Tonha Magalhães
Sérgio Moraes vaga do PSDB/DEM/PPS Walter Pinheiro
Vicentinho Wladimir Costa
Wilson Braga 1 vaga
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Efraim Filho
Thelma de Oliveira Freire Júnior
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga) Ilderlei Cordeiro

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

João Campos

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

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

Marcio Junqueira

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Daniel Almeida vaga do PSDB/DEM/PPS Alice Portugal
Júlio Delgado vaga do PSDB/DEM/PPS Maria Helena
Manuela D'ávila vaga do

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

Mauro Nazif Sebastião Bala Rocha vaga do

PSDB/DEM/PPS

Paulo Pereira da Silva
Vanessa Grazziotin

PV
Roberto Santiago 1 vaga
Secretário(a): Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
1º Vice-Presidente: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
2º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PR)
3º Vice-Presidente: José Airton Cirilo (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Alex Canziani vaga do PSDB/DEM/PPS

Arnon Bezerra Deley
Carlos Eduardo Cadoca Fernando Lopes
Edinho Bez vaga do PSDB/DEM/PPS Hermes Parcianello
Eugênio Rabelo José Rocha
Jackson Barreto Jurandil Juarez
Jilmar Tatto Marcelo Guimarães Filho
José Airton Cirilo Paulo Roberto Pereira
Lupércio Ramos Ratinho Junior
Marcelo Teixeira Vicentinho

Paulo Henrique Lustosa Wellington Fagundes
(Licenciado)

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Arnaldo Jardim
Otavio Leite José Mendonça Bezerra
Professora Raquel Teixeira Rômulo Gouveia
Walter Feldman Silvio Torres
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Thelma de Oliveira

1 vaga
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fábio Faria Laurez Moreira
Lídice da Mata Manuela D'ávila
Valadares Filho (Dep. do PRB ocupa a vaga)
Secretário(a): Mirna de Castela C. Pessoa
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6837 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Milton Monti (PR)
1º Vice-Presidente: Pedro Fernandes (PTB)
2º Vice-Presidente: Cláudio Diaz (PSDB)
3º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Camilo Cola Beto Mansur
Carlos Santana Devanir Ribeiro
Carlos Zarattini Eliseu Padilha
Chico da Princesa vaga do

PSDB/DEM/PPS Fernando Marroni

Décio Lima Flaviano Melo
Eliene Lima Francisco Rossi
Geraldo Simões José Chaves
Hermes Parcianello Jurandy Loureiro
Hugo Leal Lúcio Vale

Jaime Martins vaga do PSDB/DEM/PPS Marcelo Almeida vaga do

PSDB/DEM/PPS

Jovair Arantes vaga do PSDB/DEM/PPS Marcelo Melo
Lázaro Botelho Marcelo Teixeira
Leonardo Quintão vaga do PV Marcos Lima
Marinha Raupp Mário Negromonte
Mauro Lopes Nelson Bornier
Mauro Mariani vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Pedro Chaves vaga do PSDB/DEM/PPS

Milton Monti Zezéu Ribeiro

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

Pedro Fernandes
Rubens Otoni



Sérgio Brito vaga do PSDB/DEM/PPS

Tadeu Filippelli
Themístocles Sampaio vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

PSDB/DEM/PPS
Affonso Camargo Alexandre Silveira

Alberto Fraga Arnaldo Jardim vaga do

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

Carlos Alberto Leréia Claudio Cajado
Cláudio Diaz Fernando Chucre

Vanderlei Macris Geraldo Thadeu vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

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

Lael Varella

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

Rita Camata

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

Rogerio Lisboa

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

William Woo

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha Ademir Camilo
Beto Albuquerque Gonzaga Patriota
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

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

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

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

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
PDT

João Dado
PTB

Arnaldo Faria de Sá
PSC

Regis de Oliveira
PPS

Fernando Coruja
PV

Marcelo Ortiz
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 ACOMPANHAR, ATÉ O
DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2008, A APLICAÇÃO DAS
SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº 8878/1994, QUE
"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA"; LEI Nº

10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A DIRIGENTES OU
REPRESENTANTES SINDICAIS E TRABALHADORES

PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO
REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE "ANISTIA OS

TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO DA

PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Aracely de

Paula
Elcione Barbalho Carlos Santana

Fernando Ferro Emilia
Fernandes

Fernando Lopes Fátima Bezerra
José Eduardo Cardozo Filipe Pereira
Magela Luiz Couto
Pastor Manoel Ferreira 3 vagas
Wilson Braga vaga do PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Eduardo

Barbosa

Arnaldo Jardim Emanuel
Fernandes

Claudio Cajado Rômulo
Gouveia

João Almeida 2 vagas
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a
vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Daniel Almeida Pompeo de

Mattos
Lídice da Mata 1 vaga



PV
Sarney Filho Fernando

Gabeira
PHS

Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6209
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 3-A, DE
2007, DO SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS, QUE

"ALTERA O INCISO XII DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (PERMITE FÉRIAS COLETIVAS NOS JUÍZOS E

TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU).
Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
1º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
2º Vice-Presidente: Júlio Delgado (PSB)
3º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Dalva Figueiredo Bilac Pinto
José Santana de Vasconcellos Geraldo Pudim

Márcio Reinaldo Moreira Nazareno
Fonteles

Mauro Lopes Ricardo Barros
Miguel Corrêa Veloso
Nelson Trad 4 vagas
Paes Landim
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
1 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
Antonio Bulhões vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 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 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
Andre Vargas Átila Lins
Augusto Farias Eduardo Amorim
Benedito de Lira Elismar Prado
Dr. Rosinha Joaquim Beltrão
Eduardo Valverde (Licenciado) 5 vagas
Mauro Benevides
Vicentinho Alves (Licenciado)
Vital do Rêgo Filho

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

Efraim Filho Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Leandro Sampaio
Roberto Magalhães 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado Valtenir Pereira
Sebastião Bala Rocha Wolney Queiroz

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

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

Cida Diogo Janete Rocha
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
Maria Helena Edmilson

Valentim

Sueli Vidigal Perpétua
Almeida

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

Dr. Talmir

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 (Licenciado)
Gerson Peres Gastão Vieira
Lelo Coimbra João Leão
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
(Licenciado) Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Francisco Tenorio
Chico Lopes João Dado

Miro Teixeira
(Dep. do

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 Reginaldo Lopes

Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Sérgio Barradas
Carneiro

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga) 1 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
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Sueli Vidigal

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 052, DE

2003, DO SR. RIBAMAR ALVES, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO § 4º DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",
ESTABELECENDO QUE NA CRIAÇÃO, FUSÃO OU

DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS DEVERÃO SER
PRESERVADOS A CONTINUIDADE E A UNIDADE
HISTÓRICO-CULTURAL DO AMBIENTE URBANO.

Presidente: Eduardo Valverde (PT)
1º Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
Relator: Zequinha Marinho (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Leonardo Monteiro
Dr. Nechar vaga do PV Nazareno Fonteles
Eduardo Valverde (Licenciado) Paes Landim
Flaviano Melo Waldir Maranhão
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
Moreira Mendes Marcos Montes

Walter Ihoshi Raimundo Gomes de
Matos

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ademir Camilo Perpétua Almeida
Ribamar Alves 1 vaga

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

José Fernando Aparecido
de Oliveira

PRB
Cleber Verde Marcos Antonio
Secretário(a): Valdivino Telentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59-A, DE

2007, DO SR. MÁRCIO FRANÇA, QUE "ACRESCENTA
DISPOSITIVOS AO ART. 144, CRIANDO A POLÍCIA

PORTUÁRIA FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Paulo Pimenta (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Carlos Santana
Beto Mansur Fátima Pelaes
Eliseu Padilha Magela
Manoel Junior vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Pedro Novais
Neilton Mulim 5 vagas
Paes de Lira
Paulo Pimenta
Paulo Rocha
Rose de Freitas
1 vaga

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
ocupa a vaga) Márcio França

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 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

(Licenciado)
Átila Lins Lincoln Portela
Décio Lima Luiz Couto
Edinho Bez Marcelo Castro
Maurício Trindade Pedro Eugênio
Nelson Trad Rodrigo Rocha 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
1 vaga 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

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 José Eduardo Cardozo



Domingos Dutra Leo Alcântara
Fátima Bezerra Luiz Couto
Francisco Praciano Mauro Benevides
Ibsen Pinheiro 5 vagas
Regis de Oliveira
Vicente Arruda
Vital do Rêgo Filho
1 vaga

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 130-A, DE
2007, DO SR. MARCELO ITAGIBA, QUE "REVOGA O INCISO
X DO ART. 29; O INCISO III DO ART. 96; AS ALÍNEAS 'B' E 'C'
DO INCISO I DO ART. 102; A ALÍNEA 'A' DO INCISO I DO ART.

105; E A ALÍNEA “A” DO INCISO I DO ART. 108, TODOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (REVOGA DISPOSITIVOS QUE

GARANTEM A PRERROGATIVA DE FORO OU “FORO
PRIVILEGIADO”).

Presidente: Dagoberto (PDT)
1º Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (DEM)
2º Vice-Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
3º Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Átila Lins
Arnon Bezerra Fátima Pelaes
Eduardo Valverde
(Licenciado) Maurício Quintella Lessa

Fernando Ferro Nilson Mourão
João Pizzolatti Pedro Fernandes
Jorge Bittar Rubens Otoni
Laerte Bessa Sandes Júnior
Regis de Oliveira Virgílio Guimarães
Vicente Arruda (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Antonio Carlos Pannunzio
Jorge Tadeu Mudalen Geraldo Thadeu

Paulo Abi-ackel Marcelo Itagiba vaga do

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

Ricardo Tripoli William Woo
1 vaga 2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Paulo Rubem Santiago
Gonzaga Patriota 1 vaga

PV
Fábio Ramalho 1 vaga

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 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
Fátima Bezerra Antonio Carlos

Chamariz

Fernando Marroni Antonio José
Medeiros

Joaquim Beltrão Eudes Xavier
José Linhares Iran Barbosa
Maria Lúcia Cardoso João Matos
Nilmar Ruiz Maurício Trindade
Nilson Mourão Reginaldo Lopes
Paes Landim 2 vagas
Professor Setimo
Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra Alfredo Kaefer
Ilderlei Cordeiro Eduardo Sciarra
Lobbe Neto Germano Bonow
Luiz Carlos Setim Rita Camata
Professora Raquel Teixeira Rogério Marinho

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Átila Lira

Wilson Picler vaga do PHS Paulo Rubem
Santiago

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

PV
Dr. Talmir 1 vaga

PHS
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga) 1 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 153-A, DE
2003, DO SR. MAURÍCIO RANDS, QUE "ALTERA O ART. 132

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (REGULAMENTANDO A
CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL).

Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Nelson Trad (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Antônio Carlos Biffi
José Eduardo
Cardozo José Mentor

Maurício Quintella
Lessa Paes Landim

Maurício Rands Reginaldo Lopes



Mendes Ribeiro
Filho Sérgio Brito vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Nelson Trad Wilson Santiago
Regis de Oliveira 4 vagas
Simão Sessim
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Clóvis Fecury Rômulo Gouveia
Gustavo Fruet 4 vagas
Ilderlei Cordeiro
Otavio Leite
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Lídice da Mata

Julião Amin
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

PV
Marcelo Ortiz Ciro Pedrosa

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Aparecida de Moura
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sal 170-A
Telefones: (61) 3216-66207
FAX: (61) 3216-66225

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 Sá Jofran Frejat
Dalva Figueiredo Magela
Eduardo Valverde
(Licenciado) Marcelo Melo

Eliene Lima Natan Donadon
Elismar Prado Paes de Lira
Geraldo Pudim (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
João Maia 3 vagas
Laerte Bessa
Mauro Lopes

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira João Campos

Jorginho Maluly Marcelo Itagiba vaga do

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

Major Fábio Marina Maggessi
Zenaldo Coutinho William Woo
1 vaga 2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Dagoberto
João Dado Flávio Dino

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 213-A, DE

2007, DO SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA, QUE "DISPÕE
SOBRE OS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, OS SERVIDORES
MUNICIPAIS E OS INTEGRANTES DA CARREIRA POLICIAL
MILITAR DOS EX-TERRITÓRIOS DO AMAPÁ E RORAIMA"
(ASSEGURA ISONOMIA ENTRE POLICIAIS MILITARES DO

DISTRITO FEDERAL E DOS EX-TERRITÓRIOS DO AMAPÁ E
RORAIMA; ALÉM DE PLANO DE CARREIRA, CARGOS E

SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CIVIS)
Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
1º Vice-Presidente: Edio Lopes (PMDB)
2º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
3º Vice-Presidente: Marcio Junqueira (DEM)
Relator: Luciano Castro (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Portela Anselmo de Jesus
Dalva Figueiredo Eduardo Valverde (Licenciado)
Domingos Dutra Francisco Praciano
Edio Lopes Lupércio Ramos
Ernandes Amorim Zequinha Marinho
Fátima Pelaes 4 vagas
Luciano Castro
Marinha Raupp
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Francisco Rodrigues Davi Alcolumbre
Marcio Junqueira 4 vagas
Moreira Mendes
Nilson Pinto
Urzeni Rocha

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena Evandro Milhomen
Sebastião Bala Rocha Mauro Nazif

PV
Lindomar Garçon 1 vaga

PRB
George Hilton Cleber Verde
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 216-6209
FAX: (61) 216-6225

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

Gorete Pereira Maria Lúcia
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
Arnaldo Jardim Guilherme

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

Paulo Pereira da Silva vaga do PHS Vanessa
Grazziotin

Rodrigo Rollemberg
PV

Roberto Santiago 1 vaga
PHS

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

Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (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
Antônio Carlos Biffi Chico D'angelo
Arnaldo Faria de Sá Edgar Moury
Gorete Pereira Edinho Bez
Osvaldo Reis Jorge Boeira
Roberto Britto Jurandy Loureiro
Rose de Freitas Paes de Lira
Zé Geraldo Pedro Wilson
2 vagas 2 vagas

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Alexandre Silveira
Germano Bonow Major Fábio
Humberto Souto Raimundo Gomes de Matos
João Campos 2 vagas
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
Andre Vargas Anselmo de

Jesus

Deley Chico da
Princesa

Dr. Nechar vaga do PV Colbert Martins
João Leão Edinho Bez

Luiz Carlos Busato Janete Rocha
Pietá

Marcelo Castro Pedro Eugênio
Marcelo Teixeira 3 vagas
Paulo Teixeira
Waldemir Moka
Zezéu Ribeiro

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Fernando

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
a vaga)

1 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 Emilia Fernandes
Fátima Bezerra Jair Bolsonaro
José Otávio Germano Luiz Couto
Leonardo Monteiro Neilton Mulim
Paes de Lira Silas Câmara
Paulo Pimenta Vital do Rêgo Filho
(Dep. do PRB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Abelardo Lupion
Ilderlei Cordeiro Carlos Brandão
João Campos Guilherme Campos vaga do PHS

Major Fábio José Maia Filho
Mendonça Prado Marcelo Itagiba

Moreira Mendes
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Capitão Assumção Fernando Chiarelli



Enio Bacci Francisco Tenorio
Maria Helena vaga do PHS

PV
Lindomar Garçon Ciro Pedrosa

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

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

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
(Licenciado)

Fernando Melo Fernando Ferro
Iriny Lopes Francisco Rossi
Laerte Bessa José Guimarães
Nelson Pellegrino Leonardo Picciani
Vital do Rêgo Filho Lincoln Portela
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga) 2 vagas
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Jairo Ataide Alexandre Silveira
Marcelo Itagiba vaga do

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

Mendonça Prado Major Fábio
Raul Jungmann Pinto Itamaraty
Rodrigo de Castro 1 vaga
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Sueli Vidigal
João Dado 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6203 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 324-A, DE

2001, DO SR. INALDO LEITÃO, QUE "INSERE O § 3º NO ART.
215 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", APLICANDO,

ANUALMENTE, NUNCA MENOS DE 6% DA RECEITA DE
IMPOSTOS EM FAVOR DA PRODUÇÃO, PRESERVAÇÃO,

MANUTENÇÃO E O CONHECIMENTO DE BENS E VALORES
CULTURAIS.

Presidente: Marcelo Almeida (PMDB)
1º Vice-Presidente: Zezéu Ribeiro (PT)
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
Relator: José Fernando Aparecido de Oliveira (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angelo Vanhoni Alex Canziani
Fátima Bezerra Décio Lima

Joaquim Beltrão Gilmar Machado
Lelo Coimbra Luiz Sérgio
Marcelo Almeida Magela
Paulo Rocha Maria do Rosário
Tonha Magalhães Marinha Raupp
Zezéu Ribeiro Maurício Quintella Lessa
Zonta Raul Henry

PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos Humberto Souto
Ilderlei Cordeiro 4 vagas
Marcos Montes
Professora Raquel Teixeira
Raimundo Gomes de Matos

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago Brizola Neto
Rodrigo Rollemberg Evandro Milhomen

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira 1 vaga

PRB
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 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 Arnaldo Faria de Sá
Eudes Xavier Dr. Nechar vaga do PV

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

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 1 vaga

(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

Dr. Talmir
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PHS
Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho



Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (63) 3216-6203
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

Carlos Zarattini Pastor Manoel
Ferreira

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
Vanderlei Macris
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcos Medrado 2 vagas
Valtenir Pereira

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PRB
Antonio Bulhões vaga do

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

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 386-A, DE

2009, DO SR. PAULO PIMENTA, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA

ESTABELECER A NECESSIDADE DE CURSO SUPERIOR EM
JORNALISMO PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE

JORNALISTA"
Presidente: Vic Pires Franco (DEM)
1º Vice-Presidente: Rebecca Garcia (PP)
2º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT)
3º Vice-Presidente: Colbert Martins (PMDB)
Relator: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Abicalil Afonso Hamm
Colbert Martins Dr. Rosinha
Fátima Bezerra Luiz Couto
Francisco Praciano Lupércio Ramos
Geraldo Resende Nilmar Ruiz
Hugo Leal Paulo Pimenta
Maurício Quintella Lessa Rose de Freitas
Paes Landim 2 vagas
Rebecca Garcia

PSDB/DEM/PPS
Ilderlei Cordeiro Arolde de Oliveira
Luiz Carlos Setim 4 vagas
Vic Pires Franco
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Lídice da Mata Manuela D'ávila
Wilson Picler Sueli Vidigal

PV
José Paulo Tóffano Antônio Roberto

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia 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 416 -A, DE
2005, DO SR. PAULO PIMENTA, QUE "ACRESCENTA O ART.

216-A À CONSTITUIÇÃO PARA INSTITUIR O SISTEMA
NACIONAL DE CULTURA".

Presidente: Maurício Rands (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Paulo Rubem Santiago (PDT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Elismar Prado



Angelo Vanhoni Fernando Marroni
Fátima Bezerra Lelo Coimbra
Jaime Martins Magela
José Linhares Marinha Raupp
Maurício Rands Nilmar Ruiz
Professor Setimo 3 vagas
Roberto Alves
Wilson Santiago

PSDB/DEM/PPS
Lobbe Neto Guilherme Campos
Raimundo Gomes de Matos 4 vagas
William Woo
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal 2 vagas
Paulo Rubem Santiago

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Antônio Roberto

PRB
Cleber Verde Marcos Antonio
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 Décio Lima
Eduardo Valverde (Licenciado) Mauro Benevides
Francisco Praciano Osmar Serraglio
Geraldo Pudim Paes Landim
Jofran Frejat Veloso
Luiz Couto 4 vagas
Nelson Trad
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 443-A, DE
2009, DO SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA, ESTABELECENDO

QUE "O SUBSÍDIO DO GRAU OU NÍVEL MÁXIMO DAS
CARREIRAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, DAS

PROCURADORIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL
CORRESPONDERÁ A NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO

CENTÉSIMOS POR CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL, FIXADO
PARA OS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E

OS SUBSÍDIOS DOS DEMAIS INTEGRANTES DAS
RESPECTIVAS CATEGORIAS DA ESTRUTURA DA
ADVOCACIA PÚBLICA SERÃO FIXADOS EM LEI E

ESCALONADOS, NÃO PODENDO A DIFERENÇA ENTRE UM
E OUTRO SER SUPERIOR A DEZ POR CENTRO OU
INFERIOR A CINCO POR CENTO, NEM EXCEDER A

NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO CENTÉSIMOS POR
CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL FIXADO PARA OS
MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,

OBEDECIDO, EM QUALQUER CASO, O DISPOSTO NOS
ARTIGOS 37, XI, E 39, § 4º".

Presidente: José Mentor (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Mauro Benevides (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Ciro Nogueira Eduardo Amorim
Domingos Dutra Eduardo Cunha
Gorete Pereira Fátima Bezerra
José Mentor Fátima Pelaes
Mauro Benevides Lincoln Portela
Mendes Ribeiro Filho Luiz Couto
Paes Landim Maurício Rands
Sérgio Barradas
Carneiro Vital do Rêgo Filho

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

Antonio Carlos
Pannunzio Alexandre Silveira

Bonifácio de
Andrada João Campos

Félix Mendonça Marcelo Itagiba
Moreira Mendes William Woo vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Roberto Magalhães 2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Edmilson Valentim Francisco Tenorio
João Dado Valadares Filho

PV
Marcelo Ortiz Lindomar Garçon

PHS
Uldurico Pinto Felipe Bornier
Secretário(a): Ana Lúcia
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE

2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS
ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERVIÇOS

NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI.
Presidente: Sandro Mabel (PR)
1º Vice-Presidente:
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 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
Aline Corrêa Arnaldo Faria de

Sá
Emilia Fernandes Dalva Figueiredo
Fátima Pelaes Fátima Bezerra
Gorete Pereira Luiz Alberto
Janete Rocha Pietá Marinha Raupp

Maria do Rosário Tonha
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 Maia 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
2 vagas

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

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

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

Jair Bolsonaro José Otávio
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 Cleber Verde
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 555-A, DE
2006, DO SR. CARLOS MOTA, QUE "REVOGA O ART. 4º DA
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 2003", ACABANDO
COM A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

SOBRE OS PROVENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS
APOSENTADOS (CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS).

Presidente: Marçal Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luiz Alberto (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Angela Portela
Gerson Peres Bilac Pinto
Leo Alcântara Edgar Moury
Luiz Alberto Iran Barbosa

Marçal Filho José Linhares
Marcelo Almeida Leonardo Monteiro
Mauro Benevides Mendes Ribeiro Filho
Nilson Mourão Pedro Fernandes
Virgílio Guimarães Regis de Oliveira

PSDB/DEM/PPS
Indio da Costa Humberto Souto
João Campos José Carlos Aleluia
Moreira Mendes Onyx Lorenzoni
Professora Raquel Teixeira Rômulo Gouveia
Roberto Magalhães Zenaldo Coutinho

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal João Dado
Sebastião Bala Rocha Júlio Delgado

PV
Marcelo Ortiz Lindomar Garçon

PSOL
Chico Alencar Ivan Valente
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
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 (Licenciado) 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 Carlos Willian
Fátima Bezerra Gorete Pereira

Ibsen Pinheiro Maria do
Rosário

Janete Rocha Pietá Natan
Donadon

Maria Lúcia Cardoso 3 vagas
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
ocupa a vaga) Felipe Bornier

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023".
Presidente: Júlio Delgado (PSB)
1º Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (PDT)
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
3º Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM)
Relator: Roberto Santiago (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Aline Corrêa
Edgar Moury Carlos Alberto Canuto
Íris de Araújo Dr. Adilson Soares
Pedro Eugênio Eudes Xavier
Pedro Henry José Guimarães
Reinhold Stephanes Nelson Pellegrino
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 (Licenciado) Leandro Sampaio

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Júlio Delgado Daniel Almeida
Paulo Pereira da Silva Sergio Petecão

PV
Roberto Santiago Lindomar Garçon

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A s/ 170
Telefones: 3216.6206
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 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 Fernando Ferro
Maurício Rands João Matos
Mendes Ribeiro Filho Paulo Teixeira
Milton Monti Pedro Fernandes
Reginaldo Lopes Vicente Arruda
Rodrigo Rocha Loures 2 vagas
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
Paulo Henrique Lustosa Nazareno Fonteles
Paulo Teixeira 3 vagas
Rodrigo Rocha Loures
1 vaga

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 Átila Lira
Beto Albuquerque 1 vaga

PV
1 vaga Antônio Roberto

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 694, DE 1995, QUE "INSTITUI AS
DIRETRIZES NACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO

URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Eduardo Sciarra (DEM)
1º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT)
2º Vice-Presidente: Fernando Chucre (PSDB)
3º Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
Relator: Angela Amin (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Aline Corrêa
Chico da Princesa Arnaldo Faria de Sá
Francisco Praciano Carlos Zarattini
Jackson Barreto Edinho Bez
João Magalhães vaga do PSOL Gilmar Machado
José Airton Cirilo José Chaves
Mauro Lopes Jurandy Loureiro
Pedro Chaves Paulo Teixeira
Pedro Eugênio Ratinho Junior
Pedro Fernandes Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

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

1 vaga
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV
José Fernando Aparecido de
Oliveira Fábio Ramalho

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

1 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 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 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

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 (Licenciado) Jurandil Juarez
Ernandes Amorim Paulo Roberto Pereira
Francisco Praciano Paulo Rocha
José Otávio Germano Vignatti
Luciano Castro 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Francisco Rodrigues Arnaldo Jardim
João Almeida Paulo Abi-ackel
Marcio Junqueira Pinto Itamaraty
Moreira Mendes 2 vagas
Urzeni Rocha

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:
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 Celso Maldaner vaga do PHS

Leonardo Monteiro Fernando Marroni
Luis Carlos Heinze Paulo Teixeira
Moacir Micheletto Reinhold Stephanes
Paulo Piau Silas Brasileiro
Valdir Colatto Zonta

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

Carlos Melles Cezar Silvestri
Duarte Nogueira Eduardo Sciarra

Marcos Montes Gervásio Silva vaga do

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

Moreira Mendes Lira Maia
Ricardo Tripoli Wandenkolk Gonçalves

1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Aldo Rebelo Giovanni Queiroz
Rodrigo Rollemberg Perpétua Almeida

PV
Sarney Filho Edson Duarte

PHS
(Dep. do PSOL ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

ocupa a vaga)
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 2.412, DE 2007, DO SR. REGIS DE

OLIVEIRA, QUE "DISPÕE SOBRE A EXECUÇÃO
ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL, DOS MUNICÍPIOS, DE
SUAS RESPECTIVAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

PÚBLICAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (DEFINE
CRITÉRIOS PARA O PROCESSAMENTO ADMINISTRATIVO

DAS EXECUÇÕES FISCAIS. ALTERA A LEI Nº 8.397, DE 1992
E REVOGA A LEI Nº 6.830, DE 1980)

Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
1º Vice-Presidente: Marcelo Almeida (PMDB)
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente: Alfredo Kaefer (PSDB)
Relator: João Paulo Cunha (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas Arnaldo Faria de Sá
Armando Monteiro Eudes Xavier

João Paulo Cunha João Maia
José Otávio Germano Luiz Carlos Busato
Jurandil Juarez Paes Landim
Marcelo Almeida Reginaldo Lopes
Pedro Eugênio 3 vagas
Regis de Oliveira
Sandro Mabel

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Arnaldo Jardim
Guilherme Campos Efraim Filho
José Carlos Aleluia vaga do PSOL Gervásio Silva
Luiz Carlos Hauly Leonardo Vilela
Moreira Mendes Mendonça Prado
Onyx Lorenzoni

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Julião Amin Júlio Delgado
Sergio Petecão Sebastião Bala Rocha

PV
José Paulo Tóffano Sarney Filho

PSOL
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga) 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
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
Luiz Carlos Busato Homero Pereira
Marcelo Melo José Airton Cirilo
2 vagas Zezéu Ribeiro

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim Bruno Araújo
Fernando Chucre Dimas Ramalho
Jorge Khoury Eduardo Sciarra
Renato Amary Gervásio Silva
1 vaga Ricardo Tripoli vaga do PSOL

Solange Amaral
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Arnaldo Vianna Chico Lopes
1 vaga Gonzaga Patriota

PV
José Paulo Tóffano Sarney Filho

PSOL
Ivan Valente (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a

vaga)
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6212



FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3460, DE 2004, DO SR. WALTER

FELDMAN, QUE "INSTITUI DIRETRIZES PARA A POLÍTICA
NACIONAL DE PLANEJAMENTO REGIONAL URBANO, CRIA

O SISTEMA NACIONAL DE PLANEJAMENTO E
INFORMAÇÕES REGIONAIS URBANAS E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" (ESTATUTO DA METRÓPOLE).
Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
1º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (DEM)
2º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
Relator: Indio da Costa (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Eduardo Cunha
Antônio Andrade Filipe Pereira
Celso Russomanno Geraldo Simões
Décio Lima João Leão
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
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 Celso Russomanno
Arnaldo Faria de
Sá Dr. Nechar vaga do PV

Darcísio Perondi Eduardo Cunha
Homero Pereira Fernando Marroni
Hugo Leal Paes Landim
José Mentor Roberto Britto
Nelson Meurer Vander Loubet
Osmar Serraglio Vinicius Carvalho
Valdir Colatto 2 vagas

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Alexandre Silveira
Duarte Nogueira Luiz Carlos Hauly

Jorginho Maluly Luiz Carlos Setim
Moreira Mendes Marcos Montes
Paulo Magalhães Otavio Leite

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Beto Albuquerque
Júlio Delgado Pompeo de Mattos

PV

Lindomar Garçon
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

PRB
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Angélica Fialho
Telefones: (63) 3216-6218
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 Fátima Bezerra
Carlos Abicalil Gastão Vieira
João Matos Maria do Rosário
José Linhares Milton Monti
Lelo Coimbra Nazareno Fonteles
Luciana Costa Raul Henry
Márcio Reinaldo
Moreira Reginaldo Lopes

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

1 vaga
(Dep. do

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, ESTABELECENDO LIMITES AO



FUNCIONAMENTO DE CASAS DE JOGOS DE
COMPUTADORES" (CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL: LAN

HOUSES, TELECENTROS, CYBERCAFÉS, PONTOS DE
CULTURA E SIMILARES).

Presidente: Paulo Teixeira (PT)
1º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
2º Vice-Presidente: Colbert Martins (PMDB)
3º Vice-Presidente: Elismar Prado (PT)
Relator: Otavio Leite (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Portela Arnaldo Faria de Sá
Colbert Martins Cida Diogo
Edinho Bez Eudes Xavier
Elismar Prado Iriny Lopes
José Linhares Paulo Henrique Lustosa
Paulo Teixeira 4 vagas
Vicentinho Alves (Licenciado)
Wladimir Costa
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Ilderlei Cordeiro
Efraim Filho Lobbe Neto
Julio Semeghini Paulo Bornhausen
Luiz Carlos Setim Rogério Marinho
Otavio Leite Rômulo Gouveia

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Sueli Vidigal Paulo Rubem Santiago
Valadares Filho 1 vaga

PV
Dr. Talmir 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Luiz Cláudio
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-66287
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.436, DE 2008, DO SENADO

FEDERAL - SERYS SLHESSARENKO, QUE "MODIFICA O
ART. 19 DA LEI Nº 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983, PARA

GARANTIR AO VIGILANTE O RECEBIMENTO DE ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE" - PL. 4.305/04 FOI APENSADO A

ESTE.
Presidente: Filipe Pereira (PSC)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente:
Relator: Professor Setimo (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Willian Arnaldo Faria de Sá
Filipe Pereira Euripedes Miranda
Luiz Carlos Busato Fernando Melo
Marcelo Guimarães Filho Lelo Coimbra
Neilton Mulim Leonardo Monteiro
Paulo Pimenta Osmar Serraglio
Professor Setimo Paes de Lira vaga do PSDB/DEM/PPS

Sérgio Brito vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Paes Landim
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Vilson Covatti

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

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Andreia Zito
Guilherme Campos Major Fábio

João Campos Marcelo Itagiba vaga do

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

William Woo Pinto Itamaraty

1 vaga (Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)
1 vaga

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

Francisco Tenorio

PV
1 vaga 1 vaga

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 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
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

Felipe Maia
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdo
B ocupa a vaga)

Ilderlei Cordeiro 2 vagas
Lobbe Neto

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manuela D'ávila Sebastião Bala Rocha
1 vaga Valadares Filho

PV
José Fernando
Aparecido de Oliveira Dr. Talmir

PRB
Léo Vivas Antonio Bulhões vaga do

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 Léo Vivas
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
AO PROJETO DE LEI N. 6493, DE 2009, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO E O
FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL" (LEI ORGÂNICA
DA POLÍCIA FEDERAL; REVOGA DISPOSITIVOS DA LEI Nº

4.878, DE 1965)
Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1º Vice-Presidente: Celso Russomanno (PP)
2º Vice-Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB)
3º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM)
Relator: Laerte Bessa (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Celso Russomanno Arnaldo Faria de Sá
Eudes Xavier Eduardo Valverde (Licenciado)
Geraldo Pudim Fernando Lopes
Laerte Bessa Hugo Leal
Luiz Couto Magela
Nelson Pellegrino Marcelo Melo
Paes de Lira Marinha Raupp
Sabino Castelo
Branco Paulo Pimenta

Tadeu Filippelli Rodovalho
PSDB/DEM/PPS

Alexandre Silveira Carlos Sampaio
Davi Alcolumbre Paulo Abi-ackel
João Campos Rômulo Gouveia
Jorginho Maluly William Woo
Marcelo Itagiba 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Maria Helena
João Dado Osmar Júnior

Perpétua Almeida vaga do PHS

PV
Roberto Santiago Marcelo Ortiz

PHS
Felipe Bornier (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a

vaga)
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-66203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6716, DE 2009, DO SENADO
FEDERAL, QUE "ALTERA A LEI Nº 7.565, DE 19 DE

DEZEMBRO DE 1986 (CÓDIGO BRASILEIRO DE
AERONÁUTICA), PARA AMPLIAR A POSSIBILIDADE DE

PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL EXTERNO NAS EMPRESAS DE
TRANSPORTE AÉREO" - PL 841/95 APENSADO A ESTE.

Presidente: Luiz Sérgio (PT)
1º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
2º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Relator: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Devanir Ribeiro
Beto Mansur Fernando Marroni
Carlos Eduardo Cadoca Ricardo Barros

Carlos Zarattini Sabino Castelo
Branco

Dr. Nechar vaga do PV Vander Loubet

Hugo Leal vaga do PRB Vital do Rêgo
Filho

Leo Alcântara 3 vagas
Luiz Bittencourt
Luiz Sérgio
Marcelo Castro
Marcelo Teixeira vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Rodrigo Rocha Loures
PSDB/DEM/PPS

Bruno Araújo Otavio Leite



Geraldo Thadeu Paulo Abi-ackel
Jorginho Maluly 3 vagas
Vanderlei Macris
Vic Pires Franco

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

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

1 vaga

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

Cleber Verde

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II Pavimento Suprior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N. 7495, DE 2006, DO SENADO

FEDERAL, QUE "REGULAMENTA OS §§ 4º E 5º DO ART. 198
DA CONSTITUIÇÃO, DISPÕE SOBRE O APROVEITAMENTO
DE PESSOAL AMPARADO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO
ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51, DE 14 DE

FEVEREIRO DE 2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (CRIA
5.365 EMPREGOS PÚBLICOS DE AGENTE DE COMBATE ÀS

ENDEMIAS, NO ÂMBITO DO QUADRO SUPLEMENTAR DE
COMBATE ÀS ENDEMIAS DA FUNASA)

Presidente: Geraldo Resende (PMDB)
1º Vice-Presidente: Maurício Rands (PT)
2º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Ilderlei Cordeiro (PPS)
Relator: Fátima Bezerra (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Charles Lucena Arnaldo Faria de Sá
Dr. Paulo César Carlos Santana
Fátima Bezerra Colbert Martins
Geraldo Resende Domingos Dutra
José Airton Cirilo Eduardo Amorim
Maurício Rands Eudes Xavier
Pedro Chaves Geraldo Pudim
Pedro Wilson Osmar Terra
Roberto Britto Solange Almeida vaga do PHS

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Alceni Guerra Andreia Zito
Ilderlei Cordeiro Efraim Filho
João Campos Humberto Souto
Raimundo Gomes
de Matos Mendonça Prado

Rogerio Lisboa Rômulo Gouveia
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Alice Portugal Manato
Ribamar Alves Valtenir Pereira

PV
Dr. Talmir 1 vaga

PHS

Uldurico Pinto
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6204

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.927, DE 2003, DO SR. FERNANDO

DE FABINHO, QUE "ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI Nº
10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001, PARA ISENTAR AS

EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO
MUNICIPAL E TRANSPORTE COLETIVO URBANO

ALTERNATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE"

Presidente: Jackson Barreto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Vitor Penido (DEM)
2º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Zarattini Aline Corrêa
Chico da Princesa Andre Vargas
Francisco Praciano Angela Amin vaga do PSDB/DEM/PPS

Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

João Leão Carlos Santana
João Magalhães Carlos Willian
José Chaves Dr. Paulo César
Mauro Lopes Hugo Leal
Zezéu Ribeiro Jilmar Tatto

Luiz Carlos Busato
Marcelo Melo

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Sciarra Arolde de Oliveira
Fernando Chucre Luiz Carlos Hauly

Humberto Souto
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Raimundo Gomes
de Matos 2 vagas

Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Gonzaga Patriota
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Paulo Rubem
Santiago 1 vaga

PV
1 vaga 1 vaga

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1, DE 2007, DO

PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCE DISPOSITIVO À LEI
COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000".

(PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC)
Presidente: Nelson Meurer (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro Fátima Bezerra
Eduardo Valverde (Licenciado) Gorete Pereira
Flaviano Melo Luiz Fernando Faria
José Pimentel Paes Landim

Leonardo Quintão Rodrigo Rocha
Loures

Lúcio Vale 4 vagas
Mauro Benevides
Nelson Meurer
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)



PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Cláudio Diaz
Augusto Carvalho Silvio Lopes
Zenaldo Coutinho 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Pompeo de Mattos

Arnaldo Vianna (Dep. do PRB
ocupa a vaga)

Paulo Rubem Santiago vaga do

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

PV
Fernando Gabeira Edson Duarte

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
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 (Licenciado)
(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/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção Sebastião Bala Rocha
Manuela D'ávila 2 vagas
Sandra Rosado

PV

Dr. Talmir
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PHS
Miguel Martini 1 vaga
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
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
Arnaldo Faria de Sá Carlos Willian
Carlos Bezerra Décio Lima
Iriny Lopes Domingos Dutra
Luiz Alberto Francisco Praciano
Marcelo Melo Laerte Bessa
Paulo Pimenta Luiz Carlos Busato
Severiano Alves vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Neilton Mulim
Simão Sessim Paes de Lira
Vilson Covatti Pedro Wilson
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga) 3 vagas

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

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Carlos Sampaio
João Campos Jorginho Maluly
José Maia Filho José Aníbal

Major Fábio Marina Maggessi vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Marcelo Itagiba vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 4 vagas

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

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

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



PSOL
(Dep. do PV ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Sílvio Souza da Sílva
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6267
FAX: (61) 3216-6285

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

PSB
Maria Helena

PV
Fernando Gabeira
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA, SEM ÔNUS PARA A CÂMARA DOS
DEPUTADOS, PARA APOIAR AS AÇÕES EMPREENDIDAS

PELO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E
PREFEITURAS DAS CIDADES ATINGIDAS PELOS EVENTOS,

ASSOCIADOS À PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA
EXTRAORDINÁRIA, QUE VÊM VITIMANDO A POPULAÇÃO

FLUMINENSE.
Titulares Suplentes

PMDB
Alexandre Santos
Edson Ezequiel
Leonardo Picciani

PT
Chico D'angelo

PSDB
Otavio Leite

DEM
Arolde de Oliveira

PP
Simão Sessim

PR
Dr. Adilson Soares

PSB
Alexandre Cardoso

PDT
Brizola Neto

PSC
Hugo Leal

PPS
Leandro Sampaio

PV
Fernando Gabeira

PSOL
Chico Alencar

PHS
Felipe Bornier
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ANALISAR IN LOCO OS
EFEITOS DAS POLÍTICAS ANTIDROGAS INSTITUÍDAS EM

PORTUGAL, HOLANDA E ITÁLIA.
Coordenador: Vieira da Cunha (PDT)
Relator: Germano Bonow (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB
Bel Mesquita
Geraldo Resende
Osmar Terra

PT
Paulo Teixeira

DEM
Alceni Guerra
Germano Bonow

PDT
Sueli Vidigal
Vieira da Cunha
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

PP
Roberto Britto

PR
Dr. Paulo César
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A TRAGÉDIA
CLIMÁTICA OCORRIDA NO ESTADO DE SANTA CATARINA.

Titulares Suplentes
PMDB

Celso Maldaner
Edinho Bez
João Matos
Mauro Mariani
Valdir Colatto

PT
Décio Lima
Vignatti

PSDB
Gervásio Silva

DEM
Paulo Bornhausen

PP
Angela Amin
João Pizzolatti
Zonta

PR
Nelson Goetten

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 OS FATOS
RELACIONADOS ÀS INTEMPÉRIES OCORRIDAS NOS

ESTADOS DE ALAGOAS E PERNAMBUCO, DECORRENTES
DAS FORTES CHUVAS QUE VITIMARAM CENTENAS DE

PESSOAS NESSES ESTADOS.
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro
José Guimarães
Zezéu Ribeiro

PSDB
Bruno Rodrigues

PP
Eduardo da Fonte

PTB
Antonio Carlos Chamariz
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO
DA UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL.

Coordenador: Maria do Rosário (PT)
Titulares Suplentes

PMDB
Gastão Vieira
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

PP
Renato Molling

PR
Nilmar Ruiz

PTB
Luiz Carlos Busato

PCdoB
Manuela D'ávila
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA VISITAR AS ÁREAS ATINGIDAS
PELAS ENCHENTES NO ESTADO DO MARANHÃO.

Coordenador: Flávio Dino (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB
Gastão Vieira
Pedro Novais
Professor Setimo

PT
Domingos Dutra

PSDB
Carlos Brandão
Pinto Itamaraty
Roberto Rocha

DEM
Clóvis Fecury
Nice Lobão

PP
Waldir Maranhão

PR
Davi Alves Silva Júnior
Zé Vieira

PSB
Ribamar Alves

PDT
Julião Amin

PTB
Pedro Fernandes

PV
Sarney Filho



PCdoB
Flávio Dino

PRB
Cleber Verde
Secretário(a): -

GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS.
Coordenador: José Mentor (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Arnaldo Faria de

Sá
Cândido Vaccarezza Beto Mansur
Carlos Bezerra Carlos Abicalil

José Eduardo Cardozo Carlos Eduardo
Cadoca

José Mentor Fátima Pelaes
Marcondes Gadelha vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Milton Monti
Mauro Benevides Rubens Otoni
Nelson Marquezelli Zezéu Ribeiro
Paulo Maluf 3 vagas
Reginaldo Lopes
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 1 vaga
Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo II, Ala A, sala 153
Telefones: 3215-8652/8
FAX: 3215-8657

GRUPO TEMÁTICO PARA DISCUSSÃO DA REFORMA
POLÍTICA

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

Gerson Peres
Hugo Leal
Ibsen Pinheiro
Lincoln Portela
Luiz Carlos Busato
Silvio Costa vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Vinicius Carvalho
2 vagas

PSDB/DEM/PPS
Fernando Coruja
Ronaldo Caiado
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino
Luiza Erundina
Rodrigo Rollemberg
Vieira da Cunha
(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

PV
1 vaga

PSOL
Chico Alencar

PHS
1 vaga

PRB
Léo Vivas
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO PARA EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO À EVENTUAL INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA DE
PROJETOS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, SOBRE DIREITO
PENAL E PROCESSO PENAL, SOB A COORDENAÇÃO DO

SENHOR DEPUTADO JOÃO CAMPOS.
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
Vinicius Carvalho
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
2 vagas

PSDB/DEM/PPS
João Campos
Marcelo Itagiba vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Raul Jungmann
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha
Flávio Dino
Vieira da Cunha
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A ESTUDAR O
REMANEJAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO DAS LIDERANÇAS

PARTIDÁRIAS.
Coordenador: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB
Osmar Serraglio
Vital do Rêgo Filho

PT
Carlos Zarattini

PP
Nelson Meurer

PR
Luciano Castro

PDT
Mário Heringer

PTB
Silvio Costa

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
Paulo Teixeira

PSDB
Paulo Abi-ackel

DEM
Jorge Khoury

PP



Dr. Nechar
José Otávio Germano

PR
Maurício Quintella Lessa

PSB
Luiza Erundina

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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