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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 70, DE 2006(*)(**)(***)

Aprova o texto do Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a 
Alimentação e a Agricultura, aprovado em Roma, em novembro de 2001, e assinado pelo Brasil, 
em 10 de junho de 2002.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação 

e a Agricultura, aprovado em Roma, em novembro de 2001, e assinado pelo Brasil, em 10 de junho de 2002.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-

tar em revisão do referido Tratado, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de abril de 2006. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

(*) Republicado em retifi cação à referência de publicação do Tratado mencionada no DOU de 19-4-2006, Seção 1.
(**) O texto do Tratado acima citado está republicado no DSF de 12 e 13-4-2006.

(***) Republicado o Decreto Legislativo nº 70, de 2006, com o texto do Tratado acima citado, no DSF de 30-4-2008.

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

RESOLUÇÃO N° 2, DE 2008-CN

Modifi ca o art. 4° da Resolução n° 1, de 1970–CN – Regimento Comum do Con-
gresso Nacional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 4° da Resolução n° 1, de 1970-CN – Regimento Comum do Congresso Nacional passa 

a vigorar acrescido dos 
eguintes §§ 3° e 4°, 5° e 6°, renumerando-se o atual § 3° como § 7°:

“Art. 4° ...........................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................
§ 3° Os líderes dos partidos que elegerem as duas maiores bancadas no Senado 

Federal e na Câmara dos Deputados e que expressarem, em relação ao governo, posição diversa 
da maioria, indicarão Congressistas para exercer a função de Líder da Minoria no Congresso Na-
cional.

§ 4° A escolha do Líder da Minoria no Congresso Nacional será anual e se fará de 
forma alternada entre Senadores e Deputados Federais, de acordo com o § 3°.

§ 5° O Líder da Minoria poderá indicar cinco vice-líderes dentre os integrantes das re-
presentações partidárias que integrem a Minoria no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.

CONGRESSO NASCIONAL
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§ 6° Para efeito desta Resolução, entende-se por Maioria e Minoria o disposto nos 
arts. 65, §§ 1° e 2°, do Regimento Interno do Senado Federal, e 13 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados.

§ 7° (Atual parágrafo 3°)
 ......................................................................................................................................  
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 18 de abril de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal.

ATO DECLARATÓRIO N° 3, DE 2008

O Presidente do Senado Federal faz saber que, em sessão realizada em 16 de abril de 2008, o Ple-
nário da Casa rejeitou os pressupostos constitucionais de relevância e urgência da Medida Provisória n° 385, de 
22 de agosto de 2007, que “Acrescenta parágrafo único ao art. 1° da Lei n° 11.368, de 9 de novembro de 2006, 
para estender ao trabalhador rural enquadrado como contribuinte individual o prazo previsto no art. 143 da Lei 
n° 8.213, de 24 de julho de 1991”, sendo a matéria arquivada nos termos do disposto no parágrafo único do art. 
8° da Resolução n° 1, de 2002-CN.

Senado Federal, 18 de abril de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente.

LEI N° 11.658, DE 18 DE ABRIL DE 2008

Abre crédito extraordinário, em favor da Justiça Eleitoral e de diversos órgãos 
do Poder Executivo, no valor global de R$5.455.677.660,00 (cinco bilhões, quatrocentos e cin-
qüenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e sessenta reais), para os 
fi ns que especifi ca.

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória n° 405, de 2007, que o Congres-
so Nacional aprovou, e eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do 
disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 32, combinado 
com o art. 12 da Resolução n° 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor da Justiça Eleitoral e de diversos órgãos do Poder 
Executivo, no valor global de R$ 5.455.677.660,00 (cinco bilhões, quatrocentos e cinqüenta e cinco milhões, seis-
centos e setenta e sete mil, seiscentos e sessenta reais), para atender à programação constante dos Anexos I 
e III desta Lei.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei decorrem de:
I – superávit fi nanceiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2006, no valor de 

R$3.995.542.240,00 (três bilhões, novecentos e noventa e cinco milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, du-
zentos e quarenta reais);

II – excesso de arrecadação no valor de R$ 670.252.213,00 (seiscentos e setenta milhões, duzentos 
e cinqüenta e dois mil, duzentos e treze reais);

III – anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$370.837.862,00 (trezentos e setenta mi-
lhões, oitocentos e trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e dois reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei;

IV – ingresso de operação de crédito relativa ao lançamento de Títulos da Dívida Agrária, no valor de 
R$417.115.345,00 (quatrocentos e dezessete milhões, cento e quinze mil, trezentos e quarenta e cinco reais); e

V – repasse da União sob a forma de participação no capital de empresas estatais, no valor de R$1.930.000,00 
(um milhão, novecentos e trinta mil reais). Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Congresso Nacional, 18 de abril de 2008; 187º da Independência e 120º da República. – Senador 
Garibaldi Alves Filho, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.
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SEÇÃO I
Ata da 73ª Sessão, em 18 de abril de 2008

Presidência dos Srs.: Inocêncio Oliveira, 2º Vice-Presidente, Veloso, 
Sebastião Bala Rocha, Mauro Benevides, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não ha-
vendo 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.

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-
claro 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. VELOSO, servindo como 2º Secretário, 
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual 
é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Passa-
se à leitura do expediente.

O SR. VELOSO, servindo como 1º Secretário, 
procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

PARTIDO DOS TRABALHADORES
GABINETE DA LIDERANÇA

OF nº 139/2008/GAB

Brasília, 17 de abril de 2008

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

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

a fi m de indicar como suplente o Deputado Celso Rus-
somanno (PP/SP) na Comissão Especial destinada a 
proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7.161, de 2006, 
do Senado Federal, que “dispõe sobre o Sistema de 
Consórcios”.

Atenciosamente, Deputado Maurício Rands, 
Líder do PT.

Defi ro. Publique-se.

Em 18-4-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
E DE CIDADANIA

OF. Nº 166 – PP/2008 – CCJC

Brasília, 15 de abril de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 407/2007, apreciado por este Órgão 
Técnico, nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên-
cia protestos de elevada estima e distinta consideração. 
– Deputado Eduardo Cunha, Presidente.

Publique-se.
Em 18-4-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of.P – nº 107/08-CFT

Brasília, 16 de abril de 2008

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

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 3.730-
B/04, apreciado, nesta data, por este órgão técnico.

Atenciosamente, Deputado Pedro Eugênio, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 18-4-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

13506.indd   1631613506.indd   16316 29/08/2008   11:31:0129/08/2008   11:31:01



Abril de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 19 16317 

Of.P – nº 108/08–CFT

Brasília, 16 de abril de 2008

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

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 1.231/07, 
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, Deputado Pedro Eugênio, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 18-4-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OFTP nº 25/2008

Brasília, 2 de abril de 2008

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regi-

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre-
ciação, nesta data, do Projeto de Lei nº 493/2007, por 
este Órgão Técnico.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação 
do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente, Deputado André de Paula, 
Presidente.

Publique-se.
Em 18-4-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 104/08 – Pres. 

Brasília, 15 de abril de 2008

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, em reunião realizada em 9-4-08, proferiu parecer 
pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.332/07 e do PL 
1.432/07, apensado, com substitutivo, nos termos do 
parecer do Relator, Deputado Guilherme Campos.

Respeitosamente, Deputado Raul Jungmann, 
Presidente.

Publique-se.
Em 18-4-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OFÍCIO GAB.AG.22/2008 

Brasília, 18 de abril de 2008

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

Senhor Presidente,
Atendendo ao convite formulado pelo Senhor 

Governador de Brasília, José Roberto Arruda, para 
ocupar a Secretaria Extraordinária de Educação In-
tegral do GDF e, em conformidade com o Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, Título VII, Capítulo 
II, Art. 235, § 5º, solicito desta Presidência autoriza-
ção para licenciar-me do cargo de Deputado Federal 
a partir desta data, e assunção na referida Secretaria, 
de acordo com a cópia da nomeação anexa.

Ressalto ainda que faço a opção pela remune-
ração do mandato parlamentar, amparado no Art. 56, 
§ 3º da Constituição Federal.

Na oportunidade, renovo meus protestos de es-
tima e apreço.

Atenciosamente, Alceni Guerra 

13506.indd   1631713506.indd   16317 29/08/2008   11:31:0129/08/2008   11:31:01



16318 Sábado 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2008

13506.indd   1631813506.indd   16318 29/08/2008   11:31:0129/08/2008   11:31:01



Abril de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 19 16319 

13506.indd   1631913506.indd   16319 29/08/2008   11:31:0129/08/2008   11:31:01



16320 Sábado 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2008

OF. S/45/2008 

Brasília, 17 de abril de 2008

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
De ordem do Presidente interino da Representa-

ção Brasileira no Parlamento do Mercosul, informo a 
Vossa Excelência que o Deputado Dr. Rosinha, mem-
bro titular desta Representação, compareceu à Reu-
nião de Mesa Diretora do Parlamento do Mercosul, 
que teve lugar na cidade de Buenos Aires, Argentina, 
no período compreendido entre 14 e 15 de abril de 
2008, conforme determina o art. 14, §§ 1º, 2º e 3º da 
Resolução nº 1–CN, de 2007.

Respeitosamente, Antonio Ferreira Costa Fi-
lho, Secretário.

Publique-se.
Em 18-4-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Brasília, 18 de abril de 2008

Excelentíssimo Senhor

Deputado Arlindo Chinaglia

Presidente da Câmara dos Deputados

Nesta

Senhor Presidente,

Atendendo convocação de Vossa Excelência, 

comunico-lhe que aceito reassumir, a partir desta data, 

o mandato de Deputado Federal, na qualidade de Su-

plente, pelo Estado do Paraná.

Atenciosamente, Luciano Pizzatto, (DEM/PR).

Publique-se, nos termos do art. 56, § 

1º, da CF, c/c com art. 241, inciso II, do RICD. 

Ao Senhor Diretor-Geral.

Em 18-4-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
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RELATÓRIO DA REUNIÃO DA MESA DIRETIVA 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 2008

I. Introdução

A reunião foi realizada na cidade de Buenos Ai-
res, no salão Cinzento do Senado da Nação em 26 de 
fevereiro de 2008. Estava convocada para as 10h00min,  
porém, iniciou-se às 10h10min. Em seguida foi apro-
vada a pauta da reunião, com a inclusão de temas 
propostos por mim.

II. Pauta da Reunião

a) Leitura e Aprovação da Ata da reunião de 3 
de dezembro de 2007.

b) Informe das Comissões Permanentes.
c) Data, hora e lugar da VIII Sessão Ordinária do 

Parlamento do Mercosul.
d) Disposições Internas – Temas administrati-

vos.
e) Convênios de Cooperação.

III. Reunião

O primeiro ponto da pauta foi a Leitura e Apro-
vação da Ata da reunião de 3 de dezembro de 2007. 
Foi lida e aprovada sem alterações.

O segundo ponto foi um informe sobre as Comis-
sões Permanentes. A Secretaria Parlamentar enviou 
dias antes desta reunião um informe escrito de todos 
os temas que deram entrada no Parlamento e para 
quais comissões foram encaminhados.

A Mesa Diretiva decidiu orientar a todos os pre-
sidentes de comissões que devem realizar uma reu-
nião antes de 11 de março para avançar e defi nir quais 
os temas que estão prontos para serem incluídos na 
Ordem do Dia. Para que isso fosse cumprido a Mesa 
editou a disposição Mercosul/PM/MD/DISP.01/2008, 
para as Comissões.

Obedecendo ao estabelecido no Regimento In-
terno (Artigo 20) a Mesa Diretiva (MD) defi niu que a 
primeira Sessão Ordinária será no dia 31 de março de 
2008 e a última no dia 15 de dezembro deste mesmo 
ano. Esta defi nição está estabelecida no ato Mercosul/
PM/MD/DISP.03/2008.

No quarto ponto de pauta (Disposições Internas 
– Temas administrativos) se debateu e aprovou os se-
guintes temas:

• Autorização para a realização de reuni-
ões das Comissões Permanentes fora da sede, 
Mercosul/PM/MD/DISP.02/2008.

• O Vice-Presidente do Parlamento do 
Mercosul (PM), parlamentar Roberto Conde 
informa que foi promulgada a lei que aprova 
o Acordo Sede do PM.

• A MD, ante solicitação minha, resolveu 
realizar reunião da Comissão de Assuntos In-
ternos e Orçamento para debater e defi nir o or-
çamento de 2009, para ainda ser apresentado 
aos Estados-Parte antes do fi nal do primeiro 
semestre deste ano.

• A Mesa decidiu pela criação de um 
grupo de trabalho a cargo do Vice-Presidente 
Roberto Conde com os secretários do PM para 
elaborar uma proposta de administração e con-
tratação de alguns funcionários. Tal proposta 
deve atender às mínimas necessidades de 
funcionamento do PM para 2008 e deve estar 
pronta para a próxima reunião da MD.

• É solicitada à Secretaria de Comunica-
ção que apresente uma proposta de trabalho 
para a Comissão de Assuntos Internos e Or-
çamento analisar e submetê-la a posteriori 
a MD.

• A MD recebeu o relatório do Diretor Ju-
rídico do PM sobre a auditoria feita nas contas 
da SAPP. Após debater o parecer jurídico foi 
encaminhado ao Senhor Oscar Casal, para 
que o mesmo se manifeste no prazo de dez 
dias úteis.

• Por sugestão minha foi solicitado do 
Diretor de Informática um estudo sobre as 
condições atuais e as necessidades para que 
o PM funcione adequadamente. Sugeri tam-
bém a realização de uma atividade dentro dos 
Convênios Mercosul União Européia (Plano 
Operativo Global) e BID para elaborar o Plano 
Estratégico de informatização do Parlamento 
do Mercosul.

Defi nimos como data provável de tal atividade 
o dia 11 de março, mesmo dia da próxima reunião 
da MD.

O último ponto da pauta foram os Convênios de 
Cooperação.

BID – O Secretário Parlamentar, como coorde-
nador do convênio fez uma breve exposição sobre o 
tema e comunicou que é necessário reiterar aos Es-
tados-Parte que entreguem a lista, mínimo de três por 
estado, para a seleção dos que vão trabalhar.

União Européia – Novamente é concedida a pa-
lavra ao Secretário Parlamentar, para que ele, como 
Diretor do Convênio de Cooperação, informasse sobre 
as atividades desenvolvidas até o momento e quais 
serão as próximas.

Fez um breve relato das atividades desenvolvidas 
em Bruxelas, Luxemburgo e Estrasburgo no período 
de 11 a 15 de fevereiro. Pôs à consideração da MD a 
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data sugerida pelo Parlamento Europeu para a visita 
dos parlamentares do Mercosul.

Levando em conta que os parlamentares euro-
peus têm previstas, na sua agenda anual, reuniões de 
Comissões no período de 26 a 29 de maio próximo, 
aprovamos como a data da visita.

IV. Comentários

Esta reunião foi encerrada às 12h30min, portanto 
durou um pouco mais de duas horas. Ao fi nal da mes-
ma lavrei meu protesto, pois o trabalho de desloca-
mento do Brasil para a Argentina incluindo os horários 
de vôos de ida e volta mais as atividades me custam 
pelo menos 48 horas. É desgastante fi sicamente e po-
liticamente fazer tal deslocamento para uma reunião 
de duas horas.

A reunião foi feita em Buenos Aires para favo-
recer a presença do Presidente que, no entanto, é o 
primeiro a afi rmar que não poderia permanecer após 
o meio-dia.

Ora, as conseqüências disso são várias e vão 
além do cansaço físico pessoal e o desgaste político. 
Podem gerar difi culdades e descrédito político da ins-
tituição (Parlamento do Mercosul) ainda na sua fase 
de construção. Há inúmeros temas a serem debatidos 
e o tempo deve ser aproveitado.

V. Outras Atividades

Por restar tempo eu, o Parlamentar Roberto Con-
de e o Sr. Oscar Casal, por solicitude deste, nos reu-
nimos com um jornalista do El Clarin para uma en-
trevista sobre o Mercosul e mais especifi camente o 
Parlamento do Mercosul. 

Posteriormente fi zemos uma outra reunião so-
bre o Parlamento do Mercosul: problemas, preocupa-
ções atuais e o futuro da instituição foram os temas 
da conversa.

Este o teor do meu relatório.
Deputado Dr. Rosinha.
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RELATÓRIO DE VIAGEM 
AO RIO GRANDE DO SUL DA

CPI – SISTEMA CARCERÁRIO
(DEP. POMPEO DE MATTOS)

SISTEMA PENITENCIÁRIO 
DO RIO GRANDE DO SUL

DIAS 27 DE MARÇO DE 2008
DILIGÊNCIA À CIDADE DE PORTO ALEGRE

DIA 27-3-08 – PORTO ALEGRE/RS

Deputados Presentes:

Deputado Neucimar Fraga – (PR–ES) – Presidente
Deputado Luiz Carlos Busato (PTB/RS)
Deputada Jusmari Oliveira (PR/BA)
Deputado Pompeo de Mattos (PDT/RS)

Funcionários de Apoio:

Camilo Lelis de Siqueira – Assistente de Comissão
José Mário dos Santos Silva – Taquígrafo
Paulo Fernando Volpe – Técnico de Som
José Luiz do Nascimento Alves – Fotógrafo
Geovane Veras Pessoa – Delegado da Polícia Federal
Paulo Roberto Cardoso de Miranda – Repórter da 
Rádio Câmara
Allan Wellington Soares dos Santos, Assessor da Li-
derança do PT e advogado do Relator
Nathaniel Bloomfi eld, Engenheiro e Perito da Polícia 
de Brasília
Fátima de Souza, Jornalista e escritora
Ocimar Gonçalves da Costa, Cinegrafi sta
Renato Neves Pereira Filho, Agente Penitenciário

• 8h45m – Decolagem da aeronave da FAB de Flo-
rianópolis/SC

• 9h57 – Chegada em Porto Alegre/RS

Recebidos pelo Tenente Coronel Jainer Pereira 
Alves, Superintendente Substituto da Susepe, Bruno 
Trindade.

ROTEIRO DO DIA 27-3-08

1 – PRESÍDIO CENTRAL DE PORTO ALEGRE – RE-
GIME FECHADO

Diretor: Tenente-Coronel Eden Moraes

Presença das seguintes autoridades:

Tenente Coronel  den Morais; Promotor de Justi-
ça, Gilmar Bortolotto.

CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE:

– 180 celas
– 4.235 presos, sendo a capacidade para 1.565

– 80 PMS de plantão
– desde dezembro/07 não teve a presença de Juiz
– presença normal da Defensoria Pública
– duas a três vezes por semana visita do Ministério 
Público
– 2.600 sentenciados
– 1.385 provisórios
– 250 preventivos
– localizado na periferia
– possuem banho de sol
– 130 estudam
– 400 trabalham em marcenaria, faxina, ofi cina mecâ-
nica, informática e artesanato
– 3 refeições por dia, feita no próprio presídio pelos 
presos e PMS
– estrutura péssima
– existe visitas íntimas
– Não utilizam a LEP
– Esgoto aberto atrás de um dos pavilhões com mi-
lhares garrafas PET
– a cozinha é razoável
– mau cheiro nos pavilhões, como se estivesse numa 
pocilga

2 – PENITENCIÁRIA FEMININA MADRE PELE-
TIER:

Diretora: Silvia Teresinha Rangel Silva
Hora de Chegada: 13h02
Hora de Saída: 14h15

Fomos recebidos pela Diretora Sílvia Teresinha 
Rangel Silva, Promotor de Justiça, Gilmar Bortolotto.

CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE:

– 366 presas
– 197 sentenciadas
– 147 provisórias
– localizada na periferia
– 122 estudam
– 148 trabalham
– tem banho de sol
– alimentação feita na própria unidade pelas presas
– 12 agentes penitenciárias de plantão concursados
– não utilizam a Lei de Execuções Penais
– estrutura razoável
– visitas íntimas
– 30 grávidas que a partir dos 8 meses vão para a 
creche
– 16 estrangeiras
– Juiz veio uma vez no ano de 2007
– Promotor de Justiça vem sempre

3 – AUDIÊNCIA PÚBLICA: ASSEMBLÉIA LEGISLA-
TIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL:
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Hora de Início: 15h38
Término: 19h40

Depoentes:

1 – Miguel Alcides Feldens, Coordenador da 
Pastoral Carcerária;

2 – Virgínia Feix, Coordenadora Cátedra de Direito 
Humanos do Centro Universitário Metodista – IPA;

3 – Luiz Fernando Correa da Rocha, Presidente 
da Febraspen;

4 – Gilmar Bortolotto, Promotor de Justiça de 
Controle e de Execuções Criminais;

5 – Márcio André Keppler Fraga, Juiz Correge-
dor;

6 – Antonio Bruno de Mello Trindade, Superin-
tendente do Sistema Penitenciário do RS;

7 – Maria Palma Wolff, Presidente do Conselho 
Deliberativo do FAJ;

8 – Tenente Coronel Rodolfo Pacheco, Coman-
dante do 15º batalhão de Polícia Militar;

9 – Jorge Pedro Galli – Defensoria Pública do 
RS.;

10 – Marquinho Lang, Deputado Estadual (Pre-
sidente da Comissão de Cidadania).

Conclusões:

CONDIÇÕES DOS PRESÍDIOS 

As diligências realizadas no Presídio Central 
de Porto Alegre e na Penitenciária Feminina Madre 
Peletier demonstram de forma clara que a realidade 
carcerária do país é caótica, independente, da região 
geográfi ca.

O Presídio Central, com 180 celas abriga 4.235 
presos, sendo a sua capacidade máxima de 1.565 
pessoas. Ou seja, tem quase 3 vezes o número de 
presos que deveria ter. Outro dado estarrecedor refere-
se ao perfi l dos internos. São mais de 1.635 presos 
sem condenação criminal, aguardando sentença. São 
1.385 provisórios e 250 preventivos. Isso por si só já 
revela uma enorme distorção do sistema, já que se 
tratando de uma penitenciária a presença de um não 
sentenciado não é recomendada, ou no mínimo, de-
veria ser exceção e nunca a regra. A infra-estrutura do 
presídio é lamentável, higiene inadequada, mau cheiro 
nos pavilhões e acúmulo de lixo dentro da unidade. No 
campo da assistência médica, a situação é dramática, 
segundo relatos de presos e advogados. O atendimento 
médico é extremamente precário, há falta de remédios 
básicos, isso sem falar nos soropositivos.

A Penitenciária Feminina Madre Peletier, apre-
senta condições menos degradantes, porém, muito 
aquém do ideal. Registra a mesma distorção quanto 
ao número de presas sem condenação. Das 366 pre-
sas, apenas 197 são sentenciadas. O restante, 147 
são presas provisórias. Diferente do presídio Central, 
onde apenas 12% dos presos trabalham ou estudam, 
na Penitenciária Feminina Madre Peletier, 73% das 
presas exercem uma ou outra atividade.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

Nesse aspecto as diligências da CPI confi rma-
ram a realidade cada vez mais grave do sistema de 
execução penal no Brasil. Se não bastasse a consta-
tação do número expressivo de presos sem condena-
ção, resultado da morosidade dos processos judiciais, 
e do exagero das prisões temporárias e preventivas, 
o descumprimento completo da Lei de Execuções 
Penais, que assegura ao condenado e ao internado 
todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela 
lei. A realidade da execução penal nesses presídios 
ignora a legislação no tocante à progressão de regi-
me. Os direitos não são respeitados por absoluta falta 
de estrutura física e de pessoal, levando apenados a 
permanecer em regime fechado tempo muito superior 
ao estabelecido pela lei.

Nesse particular, há de se louvar o esforço feito 
pela Defensoria Pública no atendimento aos presos 
dentro das instituições, mesmo diante da precariedade 
de estrutura e pessoal que possui. Por outro lado, cha-
ma a atenção o distanciamento que o Poder Judiciário 
mantém dos presídios. Os juízes de execução criminal 
não cultivam o hábito de realizar visitas e inspeções 
regulares nos presídios, nem de forma esporádica. Em 
que pese, o acúmulo de trabalho existente nas Varas 
de Execuções Criminais do Rio Grande do Sul, a au-
sência dos magistrados nos presídios contribui para 
a continuidade das péssimas condições carcerárias e 
para o descumprimento das regras de execução penal. 
É uma ausência que se converte em omissão, apa-
rentemente, muito mais motivada pela subserviência 
à difícil realidade dos presídios do que pelo excesso 
de atribuições das VEC.

Brasília-DF, 9 de abril de 2008. – Deputado Pom-
peo de Mattos, Membro CPI Sist. Carcerário PDT–
RS.
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RELATÓRIO DE VIAGEM DA CPI – SISTEMA 
CARCERÁRIO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE 

SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL DIAS 
26 E 27 DE MARÇO DE 2008

DILIGÊNCIA ÀS CIDADES DE FLORIANÓPOLIS 
E PORTO ALEGRE

DIA 26-3-08 – FLORIANÓPOLIS/SC

Deputados Presentes:

Deputado Neucimar Fraga – (PR–ES) – Presidente
Deputado Domingos Dutra – (PT/MA) – Relator
Deputado Luiz Carlos Busato (PTB/RS)
Deputada Jusmari Oliveira (PR/BA)

Funcionários de Apoio:

Camilo Lelis de Siqueira – Assistente de Comissão
José Mário dos Santos Silva – Taquígrafo
Paulo Fernando Volpe – Técnico de Som
José Luiz do Nascimento Alves – Fotógrafo
Geovane Veras Pessoa – Delegado da Polícia Federal
Paulo Roberto Cardoso de Miranda – Repórter da 
Rádio Câmara
Allan Wellington Soares dos Santos, Assessor da Li-
derança do PT e advogado do Relator
Nathaniel Bloomfi eld, Engenheiro e Perito da Polícia 
de Brasília
Fátima de Souza, Jornalista e escritora
Ocimar Gonçalves da Costa, Cinegrafi sta
Renato Neves Pereira Filho, Agente Penitenciário

• 6h40m – Decolagem da aeronave da FAB em Bra-
sília

• 9h45 – Chegada em Florianópolis/SC

Recebidos pelo Tenente Coronel Kruger; Secre-
tário de Justiça e Cidadania, Justiniano Pedroso; e Di-
retor geral da Secretaria de Segurança Pública, Paulo 
Roberto Dias Neves.

ROTEIRO DO DIA 26-3-08

1 – PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS

Diretor: Dr. Heliomar Heirich
Endereço: Rua Delminda da Silveira, s/n – Trin-

dade
Fone: 48-2107-2800
Hora de Chegada: 10h35
Hora de Saída: 12h05
Presença das seguintes autoridades:
Júlio César Ferreira de Melo, Juiz das Execu-

ções Penais
Samir Sad, Juiz Corregedor
Diego Tinoco, Gerente Substituto do Diretor da 

Penitenciária

CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE:

– localizada na cidade
– 996 presos, sendo a capacidade para 300
– 269 semi-abertos em ala de extensão agrícola
– 20 celas
– péssimo estado de conservação;
– 8 agentes penitenciários de plantão
– alimentação feita pelos presos
– 350 presos matriculados para estudar
– 6 presos estudam em universidade
– 300 presos trabalham em ofi cinas e marcenaria
– recebem visitas intimas
– violam claramente a LEP
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– um assistente Social
– três psicólogos
– não há Defensoria Pública

2 – PRESÍDIO FEMININO DE FLORIANÓPOLIS

Diretora: Drª Maria Da Conceição Orihuela
Endereço: Rua Leuro Linhares, s/n – Trindade
Fone: 48-2107-2890
Hora de Chegada: 12h17
Hora de Saída: 13h48
Fomos recebidos pela Diretora Maria da Conceição 
Orihuela

CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE:

– 146 presas, capacidade para 66
– Sendo 58 sentenciadas e 86 provisórias
– 12 alojamentos
– localizada no centro
– 26 estudam
– 90% trabalham com bate grampo em prendedor de 
roupa
– uma vez por semana tem médica voluntária
– três alimentações que feita no local
– separadas conforme a Lei de Execuções Penais
– 3 agentes penitenciários de plantão
– tem banho de sol
– péssima estrutura
– Possui creche
– 5 bebês e mais 6 grávidas
– violam claramente a LEP
– não há Defensoria Pública

3 – AUDIÊNCIA PÚBLICA: ASSEMBLÉIA LEGISLA-
TIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Hora de Início: 16h04
Término: 20h45

Depoentes:

1 – Luiz Carlos Pires Sena, Representante da Pasto-
ral Carcerária;
2 – Jesus Francisco Lajes dos Santos, Coordenador 
Geral da Associação Corpus;
3 – Thayse Maciel Pinheiro, esposa de reeducando;
4 – Doraci Aparecida Becker, Mãe de reeducando;
5 – Dória Esteves Ribas Marinho, Presidente da Co-
missão de Direitos Humanos da OAB/SC;
6 – Anselmo Cerello, Desembargador Corregedor Ge-
ral de Justiça;
7 – Justiniano Francisco Coninck de Almeida Pedroso, 
Secretário Executivo de Justiça e Cidadania;
8 – Maria da Conceição Pereira Orihued, Diretora do 
Presídio Feminino;
9 – Ernani Rogério Seiffer Matos, funcionário da Se-
cretaria de Justiça e Cidadania;
10– Kleber Goede, Agente Prisional;
11 – Andrey Cunha Amorim, Promotor e Coordenador 
do Centro Criminal do MP de SC;

12 – Júlio César M. Ferreira de Melo, Juiz da Vara de 
Execuções Penais da Capital;

OBS: Houve reunião reservada com três detentos 
que teve início às 12h56 e término às 2h26.

DIA 27-3-08 – PORTO ALEGRE/RS

Deputados Presentes:

Deputado Neucimar Fraga – (PR-ES) – Presidente
Deputado Luiz Carlos Busato (PTB/RS)
Deputada Jusmari Oliveira (PR/BA)
Deputado Pompeo de Mattos (PDT/RS)

Funcionários de Apoio:

Camilo Lelis de Siqueira – Assistente de Comissão
José Mário dos Santos Silva – Taquígrafo
Paulo Fernando Volpe – Técnico de Som
José Luiz do Nascimento Alves – Fotógrafo
Geovane Veras Pessoa – Delegado da Polícia Fede-
ral
Paulo Roberto Cardoso de Miranda – Repórter da 
Rádio Câmara
Allan Wellington Soares dos Santos, Assessor da Li-
derança do PT e advogado do Relator
Nathaniel Bloomfi eid, Engenheiro e Perito da Polícia 
de Brasília
Fátima de Souza, Jornalista e escritora
Ocimar Gonçalves da Costa, Cinegrafi sta
Renato Neves Pereira Filho, Agente Penitenciário

• 08h45m – Decolagem da aeronave da FAB de Flo-
rianópolis/SC

• 9h57 – Chegada em Porto Alegre/RS
Recebidos pelo Tenente Coronel Jainer Pereira Al-
ves, Superintendente Substituto da Susepe, Bruno 
Trindade.

ROTEIRO DO DIA 27-3-08

1 – PRESÍDIO CENTRAL DE PORTO ALEGRE – RE-
GIME FECHADO

Diretor: Tenente-Coronel Eden Moraes
Presença das seguintes autoridades:
Tenente Coronel Eden Morais; Promotor de Justiça,
Gilmar Bortolotto.

CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE:

– 180 celas
– 4.235 presos, sendo a capacidade para 1.565
– 80 PMS de plantão
– desde dezembro/07 não teve a presença de Juiz
– presença normal da Defensoria Pública
– duas a três vezes por semana visita do Ministério 
Público
– 2.600 sentenciados
– 1.385 provisórios
– 250 preventivos
– localizado na periferia
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– possuem banho de sol
– 130 estudam
– 400 trabalham em marcenaria, faxina, ofi cina mecâ-
nica, informática e artesanato
– 3 refeições por dia, feita no próprio presídio pelos 
presos e PMS
– estrutura péssima
– existe visitas íntimas
– Não utilizam a LEP
– Esgoto aberto atrás de um dos pavilhões com mi-
lhares garrafas PET
– a cozinha é razoável
– mau cheiro nos pavilhões, como se estivesse numa 
pocilga

2 – PENITENCIÁRIA FEMININA MADRE PELE-
TIER:

Diretora: Silvia Teresinha Rangel SILVA
Hora de Chegada: 13h02
Hora de Saída: 14h15
Fomos recebidos pela Diretora Silvia Teresinha Rangel 
Silva, Promotor de Justiça, Gilmar Bortolotto.

CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE:

– 366 presas
– 197 sentenciadas
– 147 provisórias
– localizada na periferia
– 122 estudam
– 148 trabalham
– tem banho de sol
– alimentação feita na própria unidade pelas presas
– 12 agentes penitenciárias de plantão concursados
– não utilizam a Lei de Execuções Penais
– estrutura razoável

– visitas íntimas
– 30 grávidas que a partir dos 8 meses vão para a 
creche
– 16 estrangeiras
– Juiz veio uma vez no ano de 2007
– Promotor de Justiça vem sempre

3 – AUDIÊNCIA PÚBLICA: ASSEMBLÉIA LEGISLA-
TIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL:

Hora de Início: 15h38
Término: 19h40

Depoentes:

1 – Miguel Alcides Feldens, Coordenador da Pastoral 
Carcerária;
2 – Virgínia Feix, Coordenadora Cátedra de Direito Hu-
manos do Centro Universitário Metodista – IPA;
3 – Luiz Fernando Correa da Rocha, Presidente da 
Febraspen;
4 – Gilmar Bortolotto, Promotor de Justiça de Controle 
e de Execuções;
5 – Márcio André Keppler Fraga, Juiz Corregedor;
6 – Antonio Bruno de Mello Trindade, Superintendente 
do Sistema Penitenciário do RS;
7 – Maria Palma Wolff , Presidente do Conselho De-
liberativo do FAJ
8 – Tenente Coronel Rodolfo Pacheco, Comandante 
do 15º batalhão de Polícia Militar;
9 – Jorge Pedro Galli – Defensoria Pública do RS;
10 – Marquinho Loury, Deputado Estadual (Presidente 
da Comissão de Cidadania)

RETORNO A BRASÍLIA NO AVIÃO DA FAB:

• 20h50 – Decolagem de Porto Alegre/RS
• 00h02 – do dia 28-3-08 – Chegada a Brasília. – De-
putada Jusmari Oliveira.

13506.indd   1632713506.indd   16327 29/08/2008   11:31:0229/08/2008   11:31:02



16328 Sábado 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2008

RELATÓRIO 
DA 11ª REUNIÃO DE ALTAS AUTORIDADES 
EM DIREITOS HUMANOS NO MERCOSUL

Buenos Aires – Argentina

26 a 28 de Março de 2008

“A fi nalidade maior da minha presença foi de-
fender uma integração maior do Mercosul com esse 
fórum para que os países do colegiado (Brasil, Para-
guai, Uruguai e Argentina) possam adotar uma política 
unifi cada de direitos humanos”, Sendo integrante da 
Comissão do Parlamento Mercosul, sou representan-
tes do Poder Legislativo brasileiro, que, sob a presi-
dência pro tempore da Argentina, foi discutido o tema 

da “institucionalização do Grupo de Direitos Humanos 
do Mercosul”. A primeira reunião foi criada em dezem-
bro de 2004 e deliberou pela primeira vez em maio de 
2005, no Paraguai. O encontro serviu para aprofundar 
a coordenação de ações entre os órgãos multilaterais 
para o cumprimento de recomendações da Comissão 
Internacional de Direitos Humanos da ONU e a Comis-
são Internacional de Direitos Humanos.

A agenda do encontro começou com um debate 
sobre a “Iniciativa NiñoSur”, que propõe a erradicação 
do trabalho infantil, a garantia dos direitos das crianças 
e o combate ao trabalho análogo à escravidão.

Era o que tinha a relatar. – Deputado Geraldo 
Thadeu (PPS – MG).
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RELATÓRIO DE VIAGEM

Data: 31 de março de 2008
Local: Montevidéu Uruguai

RELATÓRIO

Oitava Sessão Plenária 
do Parlamento do MERCOSUL

31 de março de 2008

Na noite de 30 de março de 2008 o Embaixador 
brasileiro junto à ALADI e ao MERCOSUL, Regis Arsla-
nian, ofereceu jantar aos integrantes da Representação 
Brasileira no Parlamento do MERCOSUL (PM).

No dia seguinte, às 8:30 horas, foi realizada, como 
de praxe, reunião interna da Representação Brasileira, 
durante café da manhã de trabalho oferecido pela De-
legação do Brasil junto à ALADI e ao MERCOSUL.

O Presidente, Senador Geraldo Mesquita, abre 
a reunião e passa a palavra ao Deputado Nilson Mou-
rão, que propõe debater o Tratado de Livre Comércio 
MERCOSUL-Israel, para incluir mecanismo de salva-
guarda para produtos que venham de territórios pales-
tinos ocupados por Israel. E solicita que a delegação 
ouça apresentação de representantes da Autoridade 
Palestina e da Liga Árabe sobre o tema.

É secundado pelo Senador Cristovam Buarque.
Primeiramente explanei sobre a necessidade de 

que os parlamentares do MERCOSUL se posicionem 
por grupo político e não por país, tendo em vista do 
interesse nacional. Argumentei que o assunto não foi 
previamente analisado pela Representação brasileira, 
apresentei também o Projeto de Declaração, que propõe 
que o Parlamento do Mercosul declare sua oposição 
às recentes medidas da União Européia, que criaram 
obstáculos à exportação de carne brasileiras bovina.

O Senador Aloísio Mercadante secunda o pleito 
do Deputado Nilson Mourão.

O Deputado Germano Bonow lembra que alguém 
da Embaixada brasileira junto ao MERCOSUL deve-
ria estar, também, presente ao debate e que e os ne-
gociadores brasileiros também deveriam ser ouvidos 
no âmbito das Comissões de Relações Exteriores do 
Congresso Nacional. O Deputado George Hilton propõe 
que um representante de Israel também seja ouvido. A 
representante da Delegação Brasileira junto à ALADI 
e ao MERCOSUL, Secretária Liliam Beatris Chagas 
de Moura, é convidada a sentar-se à mesa.

O Senador Romeu Tuma externa sua preocupa-
ção porque as Comissões do Parlamento do Mercosul 
não estão se reunindo. O Deputado Beto Albuquerque 
pede que a Mesa Diretora do Parlamento do Mercosul 
repense esse modelo. O Senador Aloízio Mercadante 
pede que seja intercalado o calendário: sexta e sábado 
pela manhã e na segunda. O Senador Sérgio Zambiasi 
propõe se apresente proposta pela qual haja 12 reuni-

ões por ano. Senador Mercadante propõe que o Par-
lamento crie comissão especial sobre Itaipu e sobre a 
questão das papeleiras entre Argentina e Uruguai.

Entram representantes da Autoridade Palesti-
na e da Liga Árabe. O representante da Palestina faz 
referência à Quarta Convenção de Genebra e outros 
instrumentos internacionais que comprovam a ilega-
lidade da presença de Israel em território palestino a 
partir da ocupação em 1967. Diz que o Acordo MER-
COSUL – Israel implicitamente reconhece os assen-
tamentos ilegais de Israel em território palestino. Lem-
brou a presença do Brasil na Conferência de Anápolis 
(Estados Unidos) e considera-o um país chave para 
o processo de paz no Oriente Médio, e lembra que o 
Acordo não ajuda nesse processo. Solicita a exclusão 
dos produtos e materiais, vindos dos assentamentos 
israelenses em território ocupado, dos benefícios ta-
rifários oferecidos pelo Acordo.

A Secretária Liliam diz que o Departamento de 
Negociações Internacionais do Itamaraty fará chegar 
à Representação Brasileira os antecedentes das ne-
gociações e a interpretação que o Governo Brasilei-
ro dá ao tema. O Deputado Nilson Mourão esclarece 
que já se reuniu com autoridades do Itamaraty a esse 
respeito.

A reunião encerrou-se às 9:40 hrs.
A VIII Sessão Ordinária do Parlamento do MER-

COSUL teve início às 10 hrs, no Edifício MERCOSUL, 
com exposição do Sr. Julian Ricard, Coordenador da 
Unidade Técnica do FOCEM.

São aprovadas as atas da VII Sessão Ordinária 
e da I Sessão Extraordinária de 2007. Tomam posse 
os parlamentares Mabel Muller (Argentina) e Nilson 
Mourão (Brasil).

É lido convite pelo Parlamentar Roberto Conde 
para seminário sobre as negociações da Rodada de 
Doha, patrocinado pela OMC, em Montevidéu em 1º 
de abril de 2008. É apresentado o novo Diretor da Se-
cretaria do MERCOSUL, Sr. José Manuel Quijano.

São lidas notas e comunicações e as propostas 
apresentadas pelos Senhores parlamentares.

É aberto o período de “Tema Livre” (RI, Art. 123,d). 
Fiz o uso da palavra seguido dos parlamentares Beto 
Albuquerque, Juan José Dominguez, Claudio Díaz, 
Nilson Mourão, Alberto Castellar, Eber da Rosa, Elida 
Vigo, Fabián Rios e Inácio Arruda.

Às 12:45 hrs. tem início a discussão e votação 
da Ordem do Dia.

É lido e aprovada Proposta de Disposição sobre 
a integração das comissões permanentes.

Foi colocada em votação a proposta de agenda do 
PM para 2008. O Deputado Beto Albuquerque propõe 
dois dias de reunião para que as comissões possam 
se reunir. O Senador Aloísio Mercadante solicita que 
as reuniões sejam intercaladas mês a mês nas segun-
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das e sextas-feiras. O Dep. Doreen Ibarra propõe que 
as comissões se reúnam em qualquer país no meio 
do mês. A proposta vai à Mesa Diretora.

O Senador González Nuñez solicita que os demais 
países revejam suas respectivas leis eleitorais para in-
cluir a eleição direta para parlamentar do MERCOSUL. 
Propõe modifi car o Artigo pertinente do Protocolo para 
ajustar as eleições diretas ao calendário eleitoral de 
cada país, ajustar os mandatos também.

O Senador Geraldo Mesquita reforça preocupa-
ções sobre funcionamento das Comissões e propõe 
seja proposto também um calendário para as reuniões 
das comissões.

O Deputado Claudio Diaz apresenta informe da Co-
missão Especial sobre a Febre Aftosa, que é aprovado.

É aprovada Disposição que aprova o Acordo In-
terinstitucional entre o Parlamento do MERCOSUL e 
a União de Parlamentares do MERCOSUL.

É aprovado informe da Comissão de Assuntos 
Internos e Orçamento sobre Fundo Provisional dos 
Funcionários do PM e Organograma do Órgão. A Co-
missão propõe seja elaborado regulamento para o 
Fundo em 30 dias.

É aprovada Declaração de Solidariedade aos 
seqüestrados pelas FARC.

Aprovada Declaração favorável ao multilateralis-
mo, que felicita ao Grupo do Rio e a OEA pela solu-
ção encontrada para a recente crise entre Equador e 
Colômbia, manifesta a determinação do Parlamento 
do MERCOSUL em contribuir para que a América do 

Sul continue a ser uma região em que predomine a 
cooperação e a solução negociada dos confl itos, com 
vistas à sua integração nos marcos de democracias 
prósperas, estáveis e socialmente justas.

É discutida Proposta de Declaração de apoio à 
idéia de criação do Conselho Sul-Americano de Defesa. 
O Plenário decide distribuí-lo à Comissão de Assuntos 
internos e Defesa.

É aprovado informe da Comissão de Assuntos 
Financeiros, Econômicos, Fiscais e Monetários sobre 
Comunicação que notifi ca a realização de uma Audiên-
cia Pública de Informação, discussão e avaliação dos 
acordos vigentes entre o Brasil e o Paraguai acerca de 
Itaipu Binacional e solicita à Mesa Diretora que convide 
os diretores paraguaio e brasileiro.

Estiveram presentes os seguintes membros da Re-
presentação Brasileira no Parlamento do MERCOSUL:

Senador Inácio Arruda, Senador Cristovam Bu-
arque, Senador Romeu Tuma, Senador Geraldo Mes-
quita Junior, Senador Pedro Simon, Senador Sér-
gio Zambiasi, Senador Aloízio Mercadante, Senador 
Efraim Morais, Deputado Beto Albuquerque, Deputado 
Germano Bonow, Deputado Cláudio Diaz, Deputado 
George Hilton, Deputado Geraldo Thadeu, Deputado 
Nilson Mourão, Deputado Cezar Schirmer e Deputado 
José Paulo Tóffano.

A sessão é encerrada às 15:00 hrs.
Este é o nosso relatório. – Max Rosenmann, 

Deputado Federal (PMDB – PR).
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DEPUTADO CEZAR SCHIRMER

RELATÓRIO DE VIAGEM

A VIII Sessão Ordinária do Parlamento do MER-
COSUL, realizada, no dia 31 de março de 2008, na cida-
de de Montevidéo – República Oriental do Uruguai.

A Representação Brasileira composta de Deputa-
dos Federais e Senadores, designados pelo Congresso 
Nacional, nos termos das Disposições Transitórias 1ª, 
2ª e 3º do Protocolo Constitutivo do Parlamenrto do 
Mercosul, combinados com os artigos 57,§ 5º, da CF 
e 9º do Regimento Comum, de acordo com as indica-
ções das Lideranças Partidárias.

Na noite de 30 de março de 2008 o Embaixador 
brasileiro junto à Aladi e ao Mercosul, Regis Arslanian, 
ofereceu jantar aos integrantes da Representação Bra-
sileira no Parlamento do Mercosul (PM).

Dia: 31.03.2008 – às 8:30 horas, foi realizada, 
como de praxe, reunião interna da Representação Brasi-
leira, durante café da manhã de trabalho oferecido pela 
Delegação do Brasil junto à Aladi e ao Mercosul.

O Presidente, Senador Geraldo Mesquita, abre 
a reunião e passa a palavra ao Deputado Nilson Mou-
rão, que propõe debater o Tratado de Livre Comércio 
Mercosul–israel, para incluir mecanismo de salvaguar-
da para produtos que venham de territórios palestinos 
ocupados por Israel. E solicita que a delegação ouça 
apresentação de representantes da Autoridade Pales-
tina e da Liga Árabe sobre o tema.

É secundado pelo Senador Cristovam Buarque.
O Deputado Max Rosenmann fala primeiramente 

sobre a necessidade de que parlamentares do MER-
COSUL se posicionem por grupo político e não por 
país, tendo em vista o interesse nacional. Ele argu-
menta que o assunto não foi previamente analisado 
pela Representação brasileira.

O Senador Aloísio Mercadante secunda o pleito 
do Deputado Nilson Mourão.

O Deputado Germano Bonow lembra que alguém 
da Embaixada brasileira junto ao Mercosul deveria estar, 
também, presente ao debate e que os negociadores 
brasileiros também deveriam ser ouvidos no âmbito 
das Comissões de Relações Exteriores do Congresso 
Nacional. O Deputado George Hilton propõe que um 
representante de Israel também seja ouvido. A repre-
sentante da Delegação Brasileira junto à Aladi e ao 
Mercosul, Secretária Liliam Beatris Chagas de Moura, 
é convidada a sentar-se à mesa.

O Senador Romeu Tuma externa sua preocupa-
ção porque as Comissões do Parlamento do Mercosul 
não estão se reunindo. O Deputado Beto Albuquerque 
pede que a Mesa Diretora do Parlamento do Mercosul 
repense esse modelo. O Senador Aloizio Mercadante 

pede que seja intercalado o calendário: sexta e sábado 
pela manhã e na segunda. O Senador Sérgio Zambiasi 
propõe se apresente proposta pela qual haja 12 reuni-
ões por ano. Senador Mercadante propõe que o Par-
lamento crie comissão especial sobre Itaipu e sobre a 
questão das papeleiras entre Argentina e Uruguai.

Representantes da Autoridade Palestina e da Liga 
Árabe. O representante da Palestina faz referência à 
Quarta Convenção de Genebra e outros instrumentos 
internacionais que comprovam a ilegalidade da pre-
sença de Israel em território palestino a partir da ocu-
pação em 1967. Diz que o Acordo Mercosul – Israel 
implicitamente reconhece os assentamentos ilegais de 
Israel em território palestino. Lembrou a presença do 
Brasil na Conferência de Anápolis (Estados Unidos) e 
considera – o um país chave para o processo de paz 
no Oriente Médio, e lembra que o Acordo não ajuda 
nesse processo. Solicita a exclusão dos produtos e 
materiais, vindos dos assentamentos israelenses em 
território ocupado, dos benefícios tarifários oferecidos 
pelo Acordo.

A Secretária Liliam diz que o Departamento de 
Negociações Internacionais do Itamaraty fará chegar 
à Representação Brasileira os antecedentes das ne-
gociações e a interpretação que o Governo Brasileiro 
dá ao tema.

A reunião encerrou-se às 9:40 hrs.
A VIII Sessão Ordinária do Parlamento do MER-

COSUL teve inicio às 10 hrs, no Edifício MERCOSUL, 
com exposição do Sr. Julian Ricard, Coordenador da 
Unidade Técnica do Focem.

São aprovadas as atas da VII Sessão Ordinária 
e da 1 Sessão Extraordinária de 2007.

Tomam posse os parlamentares Mabel MuIler 
(Argentina) e Nilson Mourão (Brasil).

São lidas notas e comunicações e as propostas 
apresentadas pelos Senhores parlamentares.

Às 12 horas 45min.: tem início a discussão e vo-
tação da Ordem do Dia.

É lido e aprovado Proposta de Disposição sobre 
a integração das comissões permanentes.

Foi colocada em votação a proposta de agenda do 
PM para 2008. O Deputado Beto Albuquerque propõe 
dois dias de reunião para que as comissões possam 
se reunir. O Senador Aloísio Mercadante solicita que 
as reuniões sejam intercaladas mês a mês nas segun-
das e sextas-feiras. O Dep. Doreen Ibarra propõe que 
as comissões se reúnam em qualquer pais no meio 
do mês. A proposta vai à Mesa Diretora.

O Senador González Nuñez solicita que os demais 
países revejam suas respectivas leis eleitorais para 
incluir a eleição direta para parlamentar do Mercosul. 
Propõe modifi car o Artigo pertinente do Protocolo para 
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ajustar as eleições diretas ao calendário eleitoral de 
cada pais, ajustar os mandatos também.

O Senador Geraldo Mesquita reforça preocupa-
ções sobre funcionamento das Comissões e propõe 
seja proposto também um calendário para as reuniões 
das comissões.

O Deputado Claudio Diaz apresenta informe da 
Comissão Especial sobre a Febre Aftosa, que é apro-
vado.

É aprovada Disposição que aprova o Acordo 
Interinstitucional entre o Parlamento do Mercosul e a 
União de Parlamentares do Mercosul.

É aprovado informe da Comissão de Assuntos 
Internos e Orçamento sobre Fundo Provisional dos 
Funcionários do PM e Organograma do Órgão. A Co-
missão propõe seja elaborado regulamento para o 
Fundo em 30 dias.

É aprovada Declaração de Solidariedade aos se-
qüestrados pelas FARC Aprovada Declaração favorável 
ao multilateralismo, que felicita ao Grupo do Rio e a 
OEA pela solução encontrada para a recente crise entre 
Equador e Colômbia, manifesta a determinação do Par-
lamento do Mercosul em contribuir para que a América 
do Sul continue a ser uma região em que predomine a 
cooperação e a solução negociada dos confl itos, com 
vistas à sua integração nos marcos de democracias 
prósperas, estáveis e socialmente justas.

E discutida Proposta de Declaração de apoio à 
idéia de criação do Conselho Sul-Americano de Defesa. 

O Plenário decide distribuí-lo à Comissão de Assuntos 
internos e Defesa.

É aprovado informe da Comissão de Assuntos 
Financeiros, Econômicos, Fiscais e Monetários sobre 
Comunicação que notifi ca a realização de uma Audiên-
cia Pública de Informação, discussão e avaliação dos 
acordos vigentes entre o Brasil e o Paraguai acerca de 
ltaipú Binacional e solicita à Mesa Diretora que convide 
os diretores paraguaios e brasileiros.

Estiveram presentes os seguintes membros da 
Representação Brasileira no Parlamento do Merco-
sul:

Senadores: Inácio Arruda, Cristovam Buarque, 
Romeu Tuma, Geraldo Mesquita Junior, Pedro Simon, 
Sérgio Zambiasi, Aloizio Mercadante, Efraim Morais.

Deputados: Beto Albuquerque, Germano Bonow, 
Cláudio Diaz, Deputado George Hilton, Geraldo Tha-
deu, Nilson Mourâo, Max Rosenmann, Cezar Schirmer 
e José Paulo Tóffano.

A sessão é encerrada às 15h00min.

Considerações Finais:

Esta descrição que apresento, salientando sempre 
o nível de excelência do encontro, onde os participan-
tes tiveram a oportunidade de assistir e opinar, propor-
cionando também um contato diretos com autoridades 
políticas de outros países, e líderes partidários.

Este é o relatório que apresento.
Brasília, 03 de abril de 2008. – Cezar Schirmer, 

Deputado Federal, PMDB/RS.
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RELATÓRIO DE VIAGEM

Objetivo: Participação na 8a Sessão Plenária do Par-
lamento do Mercosul, no período de 30 de março a 1º 
de abril de 2008

Local: Montevidéu, Uruguai.

Saída: 30 de março de 2008.

Retorno: 1º de abril de 2008.

Meio De Transporte: Próprio.

Atividades Realizadas: Como primeiro compromisso, 
na noite de 30 de março de 2008 o Embaixador bra-
sileiro junto à Aladi e ao Mercosul, Regis Arslanian, 
ofereceu jantar aos integrantes da Representação 
Brasileira no Parlamento do Mercosul.

No dia seguinte, às 8h30 horas, foi realizada, 
como de praxe, reunião interna da Representação Brasi-
leira, durante café da manhã de trabalho oferecido pela 
Delegação do Brasil junto à Aladi e ao Mercosul.

A VIII Sessão Ordinária do Parlamento do Mer-
cosul teve início às 10 horas, no Edifício Mercosul, 
com exposição do Sr. Julian Ricard, Coordenador da 
Unidade Técnica do Focem.

Foram aprovadas as atas da VII Sessão Ordinária 
e da I Sessão Extraordinária de 2007. Tomam posse 
os parlamentares Mabel Muller (Argentina) e Nilson 
Mourão (Brasil).

É lido convite pelo Parlamentar Roberto Conde 
para seminário sobre as negociações da Rodada de 
Doha, patrocinado pela OMC, em Montevidéu em 1º 
de abril de 2008. É apresentado o novo Diretor da Se-
cretaria do Mercosul, Sr. José Manuel Quijano.

No período do “Tema Livre” (RI, Art. 123, d), fi z 
uso da palavra onde defendi a importância das hidrovias 
para a integração mercosulina e propus a criação de 
Comissão Especial, no âmbito da Comissão de Trans-
portes, Infra-Estrutura, Recursos Energéticos, Agricul-
tura, Pecuária e Pesca para tratar sobre o tema.

Às 12h45 teve início a discussão e votação da 
Ordem do Dia com a leitura e aprovação da Propos-
ta de Disposição sobre a integração das comissões 
permanentes.

Foi colocada em votação a proposta de agenda do 
Parlamento para 2008. O Deputado Beto Albuquerque 
propôs dois dias de reunião para que as comissões 
possam se reunir. O Senador Aloizio Mercadante so-
licitou que as reuniões sejam intercaladas mês a mês 
nas segundas e sextas-feiras. O Dep. Doreen Ibarra 
propôs que as comissões se reunissem em qualquer 
país no meio do mês. A proposta foi encaminhada à 
Mesa Diretora.

O Senador González Nuñez solicitou que os de-
mais países revejam suas respectivas leis eleitorais para 
incluir a eleição direta para parlamentar do Mercosul. 

Propõe modifi car o artigo pertinente do Protocolo para 
ajustar as eleições diretas ao calendário eleitoral de 
cada país, ajustando, também, os mandatos.

O Senador Geraldo Mesquita manifestou a preo-
cupações sobre funcionamento das Comissões e su-
geriu que seja proposto, também, um calendário para 
as reuniões das comissões.

Apresentei informe da Comissão Especial sobre a 
febre aftosa, que foi aprovado na íntegra, onde defendi 
o fortalecimento econômico da produção agropecuária 
como fator fundamental para a geração de empregos, 
buscando evitar a todo custo a perda de rebanhos e 
de espaço no mercado mundial.

Foi aprovada disposição que aprova o Acordo 
Interinstitucional entre o Parlamento do Mercosul e a 
União de Parlamentares do Mercosul.

Foi aprovado informe da Comissão de Assuntos 
Internos e Orçamento sobre Fundo Provisional dos 
Funcionários do Parlamento do Mercosul e Organo-
grama do Órgão. A Comissão propõe seja elaborado 
regulamento para o Fundo em 30 dias.

Foi aprovada, também, a Declaração de Solida-
riedade aos seqüestrados pelas FARC. Aprovada de-
claração favorável ao multilateralismo, que felicita ao 
Grupo do Rio e a OEA pela solução encontrada para a 
recente crise entre Equador e Colômbia, manifestada 
a determinação do Parlamento do Mercosul em con-
tribuir para que a América do Sul continue a ser uma 
região em que predomine a cooperação e a solução 
negociada dos confl itos, com vistas à sua integração 
nos marcos de democracias prósperas, estáveis e so-
cialmente justas.

Foi discutida Proposta de Declaração de apoio à 
idéia de criação do Conselho Sul-Americano de Defesa. 
O Plenário decide distribuí-lo à Comissão de Assuntos 
internos e Defesa.

Foi aprovado informe da Comissão de Assuntos 
Financeiros, Econômicos, Fiscais e Monetários sobre 
Comunicação que notifi ca a realização de uma Audiên-
cia Pública de Informação, discussão e avaliação dos 
acordos vigentes entre o Brasil e o Paraguai acerca de 
Itaipu Binacional e solicita à Mesa Diretora que convide 
os diretores paraguaio e brasileiro.

Estiveram presentes os seguintes membros da 
Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul: 
Senador Inácio Arruda, Senador Cristovam Buarque, 
Senador Romeu Tuma, Senador Geraldo Mesquita Ju-
nior, Senador Pedro Simon, Senador Sérgio Zambiasi, 
Senador Aloizio Mercadante, Senador Efraim Morais, 
Deputado Beto Albuquerque, Deputado Germano Bo-
now, Deputado Claudio Diaz, Deputado George Hilton, 
Deputado Geraldo Thadeu, Deputado Nilson Mourão, 
Deputado Max Rosenmann, Deputado Cezar Schirmer 
e Deputado José Paulo Tóffano. – Deputado Claudio 
Diaz, PSDB – RS.
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RELATÓRIO DE VIAGEM 
DA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL

Sobre Cooperação Contra Crimes – 1º e 2 de 
abril de 2008 – Estrasburgo

No primeiro painel, foi ressaltado o fato de o 
computador ter se tornado ao mesmo tempo um ins-
trumento e um alvo para a prática de crimes informá-
ticos. Salientou-se como a lentidão da cooperação 
internacional prejudica a investigação desse tipo de 
infração. Destacou-se o uso da internet para a prática 
do terrorismo e da pornografi a infantil. Defendeu-se a 
criação de um sistema de informações comum para os 
países e treinamento, não só de autoridades policiais, 
mas também judiciais.

No segundo painel, explicou-se a forma de atua-
ção dos criminosos que utilizam a internet, salientando-
se como o foco, aos poucos, tem sido redirecionado 
de contas correntes de pessoas físicas para contas 
correntes de grandes corporações. Falou-se de várias 
modalidades criminosas praticadas pela internet, tais 
como phishing e Identity theft. Ressaltou-se que, ao 
contrário de outros tipos de crime, a investigação dos 
crimes praticados pela internet requer, indispensavel-
mente, a cooperação do setor privado, representado 
pelos ISP (internet service providers). Algumas ques-

tões relacionadas à responsabilidade dos provedores 
foram levantadas.

Ainda no primeiro dia, no período da tarde, o 
tema do workshop restringiu-se ao estabelecimento 
de procedimentos que possam diminuir a burocracia 
bem como aumentar a confi abilidade e a velocidade 
da troca de informações entre autoridades públicas e 
provedores de internet. Algumas regras básicas foram 
estabelecidas, tais como a necessidade de que as re-
quisições sejam feitas por escrito com um número de 
registro, referência ao suporte legal do pedido e o dado 
específi co solicitado bem como a necessidade que os 
provedores de internet reportem crimes praticados em 
suas redes quando tomarem conhecimento.

Continuou-se a discussão sobre os procedimen-
tos de cooperação entre autoridades públicas e pro-
vedores. Um texto ao fi nal dos debates foi produzido 
e pode ser encontrado no seguinte endereço: http://
www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/economiccrime/
cybercrime/cy%20activity%20Interface2008/567_prov-
d-guidelines_provisional2_3April2008.pdf

No segundo dia de conferência, o 3º workshop 
discutiu que uma das principais características dos 
cibercrimes é que, ao contrário de outros tipos de in-
fração, ele não pode ser investigado sem a coopera-
ção do setor privado. Levantaram-se, porém, muitas 
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dúvidas sobre quais tipos de informação podem ser 
compartilhadas entre o setor público e o privado e 
para quais dessas é necessária autorização judicial. 
Ressaltou-se a necessidade de conciliar a proteção da 
privacidade com a preservação da segurança pública 
e discutiram-se procedimentos para inserir a indústria 
da internet no sistema criminal.

Foram destacadas diversas iniciativas de orga-
nizações internacionais no combate ao terrorismo e à 
exploração sexual infantil. Levantou-se a possibilidade 
de inserir algum tipo de regulação nas respectivas leis 
sobre telecomunicações. Discutiu-se também sobre a 
eventual necessidade de regulação dos serviços de 
criptografi a bem como a necessidade de regulação 
de serviços VOIP (Voice Over Internet Protocol), tais 
como o Skype.

A reunião no período da tarde foi destinada a 
apresentar as conclusões e os acordos obtidos durante 
os debates realizados nos diversos Workshops. Aqui, 
foram apresentadas as diretrizes de cooperação entre 
autoridades públicas e o setor privado, bem como al-
gumas diretrizes para tornar mais efetiva a cooperação 
internacional entre as diversas polícias.

Na sessão de encerramento houve uma divulga-
ção das próximas conferências sobre o tema e a rea-
lização de breves discursos de autoridades de alguns 
países. Falou pelo Brasil o Senador Eduardo Azeredo, 
apresentando algumas explicações sobre o substitutivo 
em trâmite no Senado e a necessidade de retorno do 
Projeto de Lei à Câmara dos Deputados após a apro-
vação da proposição pelo Plenário daquela Casa. – 
Deputado Colbert Martins (PMDB – BA).
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RELATÓRIO DE VIAGEM

RELATÓRIO DE VIAGEM EM MISSÃO OFICIAL, 
REALIZADA NO DIA 3 DE ABRIL DE 2008, 

PARA TRABALHOS DA CPI 
DO SISTEMA CARCERÁRIO, NO MUNICÍPIO 

DE SALVADOR, NO ESTADO DA BAHIA

Nos termos dos Requerimentos nºs 59/2007 e 
95/2007 (de autoria da Deputada Cida Diogo, aprova-
dos nas reuniões de 11 de setembro e 23 de outubro 
de 2007, respectivamente) e 94/2007 (de autoria do 
Deputado Domingos Dutra, aprovado na reunião de 
23 de outubro de 2007), da Comissão Parlamentar de 
Inquérito destinada a investigar o Sistema Carcerário 
Brasileiro, a CPI esteve no Estado da Bahia, no dia 3 
de abril de 2008.

O Deputado Domingos Dutra – Relator, o Deputa-
do Neucimar Fraga – Presidente e as Deputadas Cida 
Diogo (PT – RJ) e Jusmari Oliveira (PR – BA), formaram 
o grupo de parlamentares nesta diligência.

Os integrantes da CPI visitaram a Penitenciária 
Lemos de Brito e o Presídio Feminino de Salvador.

A CPI encontrou nos presídios de Salvador, uma 
realidade semelhante à do resto do país: superlota-
ção, falta de assistência médica, jurídica e defensoria 
pública, condições precárias e insalubres das celas, 

péssimas qualidade das refeições, entre outras irregu-
laridades. Na Penitenciária Lemos de Brito, constatou-
se que os administradores permitem comércio ilegal 
para conviver bem com os presos. Os presos vendem 
de cigarros até alimentos.

Na Assembléia Legislativa do Estado da Bahia 
foram ouvidos a Drª Marília Muricy Machado Pinto, 
Secretária de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos 
Humanos, Eliane Almeida, Coordenadora de Estudos 
e Desenvolvimento de Gestão Penal, Júlio Cesar Fer-
reira dos Santos, Assessor da Secretaria de Estado 
da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Denise da 
Rocha Feurinho, Coordenadora de Gestão Integrada 
das Ações Penais, Dr. Geder Luiz Rocha Gomes, Pro-
motor da Vara de Execuções Penais, Drª Andremara 
dos Santos de Oliveira Paixão, Juíza Titular da VEC 
da Capital, Marcos Antonio Pithon – Defensor Público, 
Dr. Davi Pedreira de Souza, Advogado Representan-
do a Pastoral Carcerária, Luís Alberto Bonfi m Sousa, 
Representante dos Agentes Penitenciários, Dr. Mau-
rício Saporito, Defensor Público e Cláudio Augusto 
Dactro de Freitas, Juiz de Direito e Corregedor Geral 
da Justiça.

Brasília, 14 de abril de 2008. – Deputado Domin-
gos Dutra, Relator.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 243, DE 2008

(Do Sr.Nelson Goetten e outros)

Introduz parágrafo no art. 100 da Cons-
tituição Federal, retirando idosos e porta-
dores de doença grave ou incapacitante da 
ordem de precatórios.

Despacho: Apense-se à(ao) PEC-
250/2004. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É introduzido o § 1º-B no art. 100 da Cons-

tituição Federal com a redação seguinte:
“Art. 100. ...............................................
§ 1º-B Os créditos de quaisquer natu-

rezas, inclusive alimentícia, de idoso e/ou de 
portadores de doença grave ou incapacitan-
te, independem de precatórios, devendo os 
pagamentos serem efetuados imediatamente 
após o trânsito em julgado da sentença con-
denatória”.

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

Art. 2º Esta Emenda à Constituição entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justifi cação

Com a modifi cação que esta Proposta introduz, 
retiram-se os créditos de natureza alimentar e, de na-
turezas outras conquistados após trânsito em julgado 
de respectiva sentença condenatória, referentes a 
pessoas idosas e/ou pessoas portadoras de doença 
grave ou incapacitante, das ordens de precatórios e, 
desse modo, eles passam a ter a preferência máxima 
de pagamento em nosso sistema. A idéia é privilegiar, 
especialmente, aqueles cuja expectativa de vida é li-
mitada e que devem fruir os seus direitos antes que 
deixem a vida.

Sendo esses créditos devidos pelas Fazendas 
Públicas, o seu não pagamento durante a vida do cre-
dor constitui um fato gravíssimo e lastimável que deni-
gre a imagem do Governo Federal, dos Estados e dos 
Municípios, entre os cidadãos. Corrigir essa injustiça 
é imperativo inafastável.

Ante o exposto, conto com o apoio de meus ilus-
tres Pares à presente Proposta.

Sala das Sessões, 09 de Abril de 2007. – Nelson 
Goetten, Deputado Federal (PR/SC).

Proposição: PEC 0243/08
Autor: NELSON GOETTEN E OUTROS
Data de Apresentação: 09/04/2008 6:28:00 PM
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Ementa: Introduz parágrafo no art. 100 da Constituição 
Federal, retirando idosos e portadores de doença grave 
ou incapacitante da ordem de precatórios.

Possui Assinaturas Sufi cientes: SIM

Total de Assinaturas:

Confi rmadas: 216
Não Conferem: 012
Fora do Exercício: 000
Repetidas: 076
Ilegíveis: 000
Retiradas: 000
Total: 304

Assinaturas Confi rmadas

1-SÉRGIO MORAES (PTB-RS)
2-MAURO LOPES (PMDB-MG)
3-CHICO LOPES (PCdoB-CE)
4-EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ)
5-EDUARDO SCIARRA (DEM-PR)
6-MAURO NAZIF (PSB-RO)
7-DR. TALMIR (PV-SP)
8-LEONARDO MONTEIRO (PT-MG)
9-NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP)
10-FÁBIO FARIA (PMN-RN)
11-NELSON GOETTEN (PR-SC)
12-RATINHO JUNIOR (PSC-PR)
13-LEANDRO VILELA (PMDB-GO)
14-LUCIANA GENRO (PSOL-RS)
15-GERALDO PUDIM (PMDB-RJ)
16-FELIPE MAIA (DEM-RN)
17-JAIME MARTINS (PR-MG)
18-JAIR BOLSONARO (PP-RJ)
19-DAVI ALVES SILVA JÚNIOR (PDT-MA)
20-MARCOS MEDRADO (PDT-BA)
21-MARCOS ANTONIO (PRB-PE)
22-ADÃO PRETTO (PT-RS)
23-JOSÉ OTÁVIO GERMANO (PP-RS)
24-JUSMARI OLIVEIRA (PR-BA)
25-GLADSON CAMELI (PP-AC)
26-VALADARES FILHO (PSB-SE)
27-DAVI ALCOLUMBRE (DEM-AP)
28-DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA)
29-HERMES PARCIANELLO (PMDB-PR)
30-ANTONIO BULHÕES (PMDB-SP)
31-LELO COIMBRA (PMDB-ES)
32-EDIGAR MÃO BRANCA (PV-BA)
33-VIGNATTI (PT-SC)
34-PEDRO WILSON (PT-GO)
35-EDUARDO VALVERDE (PT-RO)
36-RUBENS OTONI (PT-GO)
37-CARLOS ALBERTO CANUTO (PMDB-AL)
38-ALINE CORRÊA (PP-SP)

39-MIGUEL CORRÊA JR. (PT-MG)
40-JUVENIL (PRTB-MG)
41-CARLITO MERSS (PT-SC)
42-PAULO PIMENTA (PT-RS)
43-ELISEU PADILHA (PMDB-RS)
44-FERNANDO DE FABINHO (DEM-BA)
45-RIBAMAR ALVES (PSB-MA)
46-MENDONÇA PRADO (DEM-SE)
47-WALTER IHOSHI (DEM-SP)
48-JOSÉ ROCHA (PR-BA)
49-JULIÃO AMIN (PDT-MA)
50-LUIZ BASSUMA (PT-BA)
51-DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP)
52-ZÉ GERALDO (PT-PA)
53-JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA 
(PV-MG)
54-NELSON MEURER (PP-PR)
55-EUGÊNIO RABELO (PP-CE)
56-RENATO MOLLING (PP-RS)
57-PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB-RS)
58-NEILTON MULIM (PR-RJ)
59-ROBERTO SANTIAGO (PV-SP)
60-RODRIGO DE CASTRO (PSDB-MG)
61-SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP)
62-RENATO AMARY (PSDB-SP)
63-ARNON BEZERRA (PTB-CE)
64-MANATO (PDT-ES)
65-ANSELMO DE JESUS (PT-RO)
66-ROBERTO BRITTO (PP-BA)
67-EDUARDO AMORIM (PSC-SE)
68-EDMAR MOREIRA (DEM-MG)
69-MARCELO GUIMARÃES FILHO (PMDB-BA)
70-CHICO ALENCAR (PSOL-RJ)
71-ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP)
72-VILSON COVATTI (PP-RS)
73-GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE)
74-ELIENE LIMA (PP-MT)
75-MÁRIO HERINGER (PDT-MG)
76-ANTONIO CRUZ (PP-MS)
77-JOÃO CARLOS BACELAR (PR-BA)
78-ILDERLEI CORDEIRO (PPS-AC)
79-DR. NECHAR (PV-SP)
80-NEUCIMAR FRAGA (PR-ES)
81-AUGUSTO FARIAS (PTB-AL)
82-JOSEPH BANDEIRA (PT-BA)
83-GERALDO RESENDE (PMDB-MS)
84-TADEU FILIPPELLI (PMDB-DF)
85-NEUDO CAMPOS (PP-RR)
86-TATICO (PTB-GO)
87-ADEMIR CAMILO (PDT-MG)
88-CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP)
89-PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE)
90-SILVINHO PECCIOLI (DEM-SP)
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91-FERNANDO FERRO (PT-PE)
92-CLEBER VERDE (PRB-MA)
93-DR. UBIALI (PSB-SP)
94-MIGUEL MARTINI (PHS-MG)
95-FERNANDO MELO (PT-AC)
96-RICARDO BARROS (PP-PR)
97-AYRTON XEREZ (DEM-RJ)
98-PAULO ROBERTO (PTB-RS)
99-LEONARDO VILELA (PSDB-GO)
100-VINICIUS CARVALHO (PTdoB-RJ)
101-VALTENIR PEREIRA (PSB-MT)
102-SANDRO MABEL (PR-GO)
103-JOÃO PAULO CUNHA (PT-SP)
104-PEDRO FERNANDES (PTB-MA)
105-PAULO ROCHA (PT-PA)
106-MARCO MAIA (PT-RS)
107-MÁRCIO FRANÇA (PSB-SP)
108-JOÃO MAGALHÃES (PMDB-MG)
109-MARCIO JUNQUEIRA (DEM-RR)
110-EDIO LOPES (PMDB-RR)
111-OSÓRIO ADRIANO (DEM-DF)
112-FLÁVIO BEZERRA (PMDB-CE)
113-JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV-SP)
114-ANDRÉ DE PAULA (DEM-PE)
115-ALEXANDRE SANTOS (PMDB-RJ)
116-CIRO PEDROSA (PV-MG)
117-FILIPE PEREIRA (PSC-RJ)
118-OSVALDO REIS (PMDB-TO)
119-EUDES XAVIER (PT-CE)
120-WALDIR NEVES (PSDB-MS)
121-ZONTA (PP-SC)
122-ANÍBAL GOMES (PMDB-CE)
123-CARLOS WILLIAN (PTC-MG)
124-JOAQUIM BELTRÃO (PMDB-AL)
125-REGIS DE OLIVEIRA (PSC-SP)
126-COLBERT MARTINS (PMDB-BA)
127-BARBOSA NETO (PDT-PR)
128-JOSÉ AIRTON CIRILO (PT-CE)
129-PAULO HENRIQUE LUSTOSA (PMDB-CE)
130-CARLOS SOUZA (PP-AM)
131-WALTER PINHEIRO (PT-BA)
132-EDGAR MOURY (PMDB-PE)
133-FRANCISCO TENORIO (PMN-AL)
134-REGINALDO LOPES (PT-MG)
135-PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA (PSDB-GO)
136-DAGOBERTO (PDT-MS)
137-JÚLIO DELGADO (PSB-MG)
138-JOÃO OLIVEIRA (DEM-TO)
139-DR. PINOTTI (DEM-SP)
140-ÁTILA LINS (PMDB-AM)
141-MARIA DO CARMO LARA (PT-MG)
142-RAFAEL GUERRA (PSDB-MG)
143-GUSTAVO FRUET (PSDB-PR)

144-LÉO VIVAS (PRB-RJ)
145-GIVALDO CARIMBÃO (PSB-AL)
146-EDUARDO LOPES (PSB-RJ)
147-ROSE DE FREITAS (PMDB-ES)
148-PAULO PIAU (PMDB-MG)
149-JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM-SC)
150-MARCELO ORTIZ (PV-SP)
151-LÚCIO VALE (PR-PA)
152-MARCONDES GADELHA (PSB-PB)
153-FÉLIX MENDONÇA (DEM-BA)
154-JOÃO DADO (PDT-SP)
155-REINALDO NOGUEIRA (PDT-SP)
156-MOACIR MICHELETTO (PMDB-PR)
157-TAKAYAMA (PSC-PR)
158-SABINO CASTELO BRANCO (PTB-AM)
159-ALEX CANZIANI (PTB-PR)
160-JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PR-MG)
161-LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO)
162-RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-CE)
163-JORGE KHOURY (DEM-BA)
164-JOÃO MATOS (PMDB-SC)
165-SIMÃO SESSIM (PP-RJ)
166-PINTO ITAMARATY (PSDB-MA)
167-GEORGE HILTON (PP-MG)
168-RAUL HENRY (PMDB-PE)
169-DÉCIO LIMA (PT-SC)
170-MARIA HELENA (PSB-RR)
171-LEANDRO SAMPAIO (PPS-RJ)
172-OLAVO CALHEIROS (PMDB-AL)
173-EVANDRO MILHOMEN (PCdoB-AP)
174-NILSON PINTO (PSDB-PA)
175-CEZAR SCHIRMER (PMDB-RS)
176-ULDURICO PINTO (PMN-BA)
177-BENEDITO DE LIRA (PP-AL)
178-NELSON TRAD (PMDB-MS)
179-MANUELA D’ÁVILA (PCdoB-RS)
180-MAGELA (PT-DF)
181-GILMAR MACHADO (PT-MG)
182-ANTÔNIO ANDRADE (PMDB-MG)
183-DELEY (PSC-RJ)
184-DEVANIR RIBEIRO (PT-SP)
185-FRANCISCO RODRIGUES (DEM-RR)
186-PEDRO NOVAIS (PMDB-MA)
187-BILAC PINTO (PR-MG)
188-EDMILSON VALENTIM (PCdoB-RJ)
189-MARCELO CASTRO (PMDB-PI)
190-MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS)
191-LUIZA ERUNDINA (PSB-SP)
192-ASSIS DO COUTO (PT-PR)
193-AELTON FREITAS (PR-MG)
194-PEDRO CHAVES (PMDB-GO)
195-B. SÁ (PSB-PI)
196-ÁTILA LIRA (PSB-PI)
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197-MAURO BENEVIDES (PMDB-CE)
198-EDUARDO DA FONTE (PP-PE)
199-LINCOLN PORTELA (PR-MG)
200-LÁZARO BOTELHO (PP-TO)
201-ANGELA AMIN (PP-SC)
202-ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA)
203-VITOR PENIDO (DEM-MG)
204-VELOSO (PMDB-BA)
205-EDINHO BEZ (PMDB-SC)
206-JOÃO MAIA (PR-RN)
207-GASTÃO VIEIRA (PMDB-MA)
208-FLÁVIO DINO (PCdoB-MA)
209-JURANDIL JUAREZ (PMDB-AP)
210-LUIZ CARREIRA (DEM-BA)
211-OSMAR JÚNIOR (PCdoB-PI)
212-LUCIANO CASTRO (PR-RR)
213-JERÔNIMO REIS (DEM-SE)
214-SARAIVA FELIPE (PMDB-MG)
215-AFONSO HAMM (PP-RS)
216-PEPE VARGAS (PT-RS)

Assinaturas que Não Conferem

1-WELLINGTON ROBERTO (PR-PB)
2-RODOVALHO (DEM-DF)
3-JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT-SP)
4-MAURÍCIO TRINDADE (PR-BA)
5-ALEXANDRE SILVEIRA (PPS-MG)
6-DARCÍSIO PERONDI (PMDB-RS)
7-BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB-MG)
8-VITAL DO RÊGO FILHO (PMDB-PB)
9-ELISMAR PRADO (PT-MG)
10-NELSON BORNIER (PMDB-RJ)
11-PAULO MALUF (PP-SP)
12-GUILHERME MENEZES (PT-BA)

Assinaturas Repetidas

1-MARCOS ANTONIO (PRB-PE)
2-CHICO LOPES (PCdoB-CE)
3-JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV-SP)
4-NEUCIMAR FRAGA (PR-ES)
5-DR. NECHAR (PV-SP)
6-SÉRGIO MORAES (PTB-RS)
7-MÁRIO HERINGER (PDT-MG)
8-FÁBIO FARIA (PMN-RN)
9-DÉCIO LIMA (PT-SC)
10-ALINE CORRÊA (PP-SP)
11-ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA)
12-MANUELA D’ÁVILA (PCdoB-RS)
13-PEDRO NOVAIS (PMDB-MA)
14-NELSON BORNIER (PMDB-RJ)
15-RODRIGO DE CASTRO (PSDB-MG)
16-B. SÁ (PSB-PI)
17-MARCELO CASTRO (PMDB-PI)

18-VALTENIR PEREIRA (PSB-MT)
19-JOÃO PAULO CUNHA (PT-SP)
20-MAURO NAZIF (PSB-RO)
21-VINICIUS CARVALHO (PTdoB-RJ)
22-ÁTILA LINS (PMDB-AM)
23-FLÁVIO DINO (PCdoB-MA)
24-FLÁVIO BEZERRA (PMDB-CE)
25-EDIO LOPES (PMDB-RR)
26-PEDRO NOVAIS (PMDB-MA)
27-ROBERTO SANTIAGO (PV-SP)
28-FERNANDO DE FABINHO (DEM-BA)
29-ELISMAR PRADO (PT-MG)
30-JOÃO CARLOS BACELAR (PR-BA)
31-DELEY (PSC-RJ)
32-MENDONÇA PRADO (DEM-SE)
33-JOSÉ ROCHA (PR-BA)
34-VELOSO (PMDB-BA)
35-LUIZ CARREIRA (DEM-BA)
36-EDUARDO VALVERDE (PT-RO)
37-MANATO (PDT-ES)
38-DEVANIR RIBEIRO (PT-SP)
39-JURANDIL JUAREZ (PMDB-AP)
40-ARNON BEZERRA (PTB-CE)
41-JOSEPH BANDEIRA (PT-BA)
42-MAGELA (PT-DF)
43-EDMAR MOREIRA (DEM-MG)
44-EDMILSON VALENTIM (PCdoB-RJ)
45-BILAC PINTO (PR-MG)
46-ANTONIO CRUZ (PP-MS)
47-PEDRO WILSON (PT-GO)
48-MARCONDES GADELHA (PSB-PB)
49-PAULO HENRIQUE LUSTOSA (PMDB-CE)
50-ADEMIR CAMILO (PDT-MG)
51-GLADSON CAMELI (PP-AC)
52-JOSÉ OTÁVIO GERMANO (PP-RS)
53-ULDURICO PINTO (PMN-BA)
54-ULDURICO PINTO (PMN-BA)
55-ANTONIO BULHÕES (PMDB-SP)
56-EDUARDO LOPES (PSB-RJ)
57-AYRTON XEREZ (DEM-RJ)
58-SILVINHO PECCIOLI (DEM-SP)
59-NILSON PINTO (PSDB-PA)
60-JOÃO MAGALHÃES (PMDB-MG)
61-CEZAR SCHIRMER (PMDB-RS)
62-TADEU FILIPPELLI (PMDB-DF)
63-ELIENE LIMA (PP-MT)
64-EUDES XAVIER (PT-CE)
65-EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ)
66-GERALDO PUDIM (PMDB-RJ)
67-CLEBER VERDE (PRB-MA)
68-ANTONIO BULHÕES (PMDB-SP)
69-JAIME MARTINS (PR-MG)
70-DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA)
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71-BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB-MG)
72-GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE)
73-VILSON COVATTI (PP-RS)
74-PAULO ROBERTO (PTB-RS)
75-MAGELA (PT-DF)
76-TATICO (PTB-GO)

PROJETO DE LEI Nº 3.065, DE 2008
(Do Sr. Cleber Verde)

Acrescenta os §§ 1º e 2º ao art. 1.725 
do Código Civil, que dispõe sobre o regime 
de bens adotados na união estável, esta-
belecendo-se que na hipótese de existirem 
as causas suspensivas constantes no art. 
1.523 da mesma lei, o regime de bens ado-
tado será obrigatoriamente o da separação 
total de bens, nos termos do art. 1641, in-
cisos I e II. 

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
674/2007. 

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

O Congresso Nacional decreta:
O artigo 1725 do Código Civil, passará a vigorar 

acrescentando-se os parágrafos 1º e 2º, nos seguin-
tes termos:

Art. 1º. Na união estável, salvo contrato escrito 
entre os companheiros, aplica-se às relações patrimo-
niais, no que couber, o regime da comunhão parcial 
de bens.

§ 1º. Quando ocorrerem as condições suspensivas 
constantes do art. 1523 e seus incisos, aplicar-se-á o 
regime da separação obrigatória de bens previsto no 
art. 1641, incisos I e II do código civil.

§ 2º. O regime da Separação Obrigatória de Bens 
se converterá em Comunhão Parcial de Bens se su-
pridas as causas suspensivas, comprovando-se opor-
tunamente.

Justifi cação

A Lei n º 10.406/02 regulou de uma forma geral 
as relações jurídicas decorrentes da União Estável 
nos artigos 1.723 a 1.727 e nos artigos 1.790 e 1.844 
(estes dois últimos se referindo sobre sucessão he-
reditária). 

Antes desta lei, houve o reconhecimento da União 
Estável no artigo 226, § 3o, da Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), a regu-
lamentação do direito dos companheiros a alimentos e 
à sucessão pela Lei n º 8.971/94 e a regulamentação 
do art. 226, § 3o, da CRFB/88 pela Lei n º 9.278/96.

O Regime de bens tem a função de estabelecer 
as relações econômicas entre os cônjuges durante 
o Casamento, ou entre os companheiros, na União 
Estável, também refl etindo suas conseqüências em 
terceiros alheios à relação familiar.

A importância do regime de bens, de uma forma 
geral, se dirige a dois aspectos: 

1) à dissolução de relação matrimonial 
ou de União Estável em vida (no casamento, 
por separação judicial ou divórcio direto, ou 
por reconhecimento e dissolução de União 
Estável);

2) no caso de morte do (a) cônjuge ou 
do (a) companheiro (a), abrindo-se a suces-
são hereditária.

Relativamente à participação dos companheiros 
de União Estável na herança do outro, inicialmente 
cuidaram os artigos 2º e 3º da Lei n º 8.971/94 sobre 
este aspecto, nada se referindo, naquela oportunida-
de, sobre a dissolução em vida, o que foi suprido com 
a edição da Lei n º 9.278/96.

A partir de então, a dissolução da União Estável 
em vida dos companheiros passou a ter uma regula-
mentação legal, aproximando-se do regime da comu-
nhão parcial de bens do Casamento, dispondo em seu 
artigo 5º que:

“Art. 5º. Os bens móveis e imóveis adqui-
ridos por um ou por ambos os conviventes, na 
constância da união estável e a título oneroso, 
são considerados fruto do trabalho e da cola-
boração comum, passando a pertencer a am-
bos, em condomínio e em partes iguais, salvo 
estipulação contrária em contrato escrito.

§ 1º. Cessa a presunção do caput deste 
artigo se a aquisição patrimonial ocorrer com 
o produto de bens adquiridos anteriormente 
ao início da união.

§ 2º. A administração do patrimônio co-
mum dos conviventes compete a ambos, salvo 
estipulação contrário em contrato escrito”.

Com a entrada em vigor da Lei n º 10.406/02 
(Código Civil), em seu artigo 1.725, estabeleceu-se 
que “Na união estável, salvo contrato escrito entre os 
companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no 
que couber, o regime da comunhão parcial de bens”. 

Saliente-se que este regime de bens é aplicável 
somente na hipótese de dissolução em vida entre os 
companheiros, pois, no caso de dissolução por morte 
a regulamentação é realizada pelo artigo 1.790.

Ocorre, porém, que o legislador não se refere 
expressamente ao regime de bens que deverá ser 
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adotado no caso de União Estável aos casos em que 
há causas suspensivas, constantes no Cap. IV do Có-
digo Civil ( artigo 1523 e seus incisos), o que poderá 
ter conseqüências importantes sob vários aspectos: a) 
morte de um dos companheiros; b) confusão patrimo-
nial em relação a ex-cônjuge; c) confusão patrimonial 
e preservação de direitos de herdeiros, em caso de 
óbito de ascendente, dentre outros.

Aduz o § 2º do artigo 1723 que: “As causas sus-
pensivas do art. 1523 não impedirão a caracterização 
da união estável.”

Assim sendo, se causas suspensivas não desca-
racterizam a união estável, e se a tal forma de união 
se dá o Regime da Comunhão Parcial de Bens, ha-
vendo causa suspensiva, poderá haver lesão a patri-
mônio alheio e terceiros prejudicados, ocasionando 
confusão patrimonial tanto em relação a eventuais 
herdeiros, em caso de união estável contraída após 
viuvez, quanto em relação a ex-cônjuge, em caso de 
separação/divórcio.

Pretendendo, portanto, estabelecer paridade de 
tratamento entre casamento e união estável quanto ao 
regime de bens, uma vez que ao Casamento se aplica 
as regras do artigo 1641, inciso I, tornando obrigató-
rio o regime da separação total em caso de existirem 
causas suspensivas, da mesma forma este deverá ser 
aplicado em relação à União Estável, evitando assim 
perecimento de direitos e confusão patrimonial.

O Regime da Separação Total (Absoluta) de bens 
consiste na incomunicabilidade dos bens e dívidas an-
teriores e posteriores ao Casamento, constituindo o 
gênero, desmembrando-se em duas espécies: 

a) Regime da Separação Absoluta na forma Con-
vencional (art. 1.687 e 1.688, do Código Civil); 

b) Regime da Separação Absoluta na forma Obri-
gatória. O regime da Separação de Bens Obrigatória é 
aquele estabelecido no artigo 1.641, do Código Civil, 
o qual determina:

Art.1641. É obrigatório o regime da sepa-
ração de bens no casamento: que se casarão 
neste regime, sem qualquer comunicação dos 
bens ou dívidas:

Inciso I – das pessoas que o contraírem 
com inobservância das causas suspensivas 
da celebração do casamento;

Inciso II – da pessoa maior de sessen-
ta anos;

Inciso III – de pessoas que dependerem, 
para casar, de suprimento judicial.

O legislador obriga tais pessoas a contraírem 
núpcias sob a égide deste regime, o que difere do re-
gime da Separação de Bens Convencional, na qual 

os nubentes, isentos de qualquer dos impedimentos 
anteriormente mencionados, decidem sobre a inco-
municabilidade de seus bens e dívidas, anteriores e 
posteriores ao casamento.

Este impedimento se manifesta em razão de inte-
resses sociais e éticos. Busca-se assegurar a proteção 
patrimonial de pessoas que tenham acumulado algum 
patrimônio durante a vida e, diante da expectativa de 
vida que possuem, possam ser prejudicadas por inte-
resses de terceiros ou mesmo salvaguardar interesses 
de herdeiros ou de ex-cônjuge, quando ainda não rea-
lizada a partilha, por inventário ou por divórcio.

Por tal motivo, deverá tal determinação estender-
se à União Estável, suprindo omissão ou julgamentos 
equivocados, pois entende-se que há omissão quanto 
ao regime de bens a ser adotado em caso de União 
Estável, nos casos em que há condições suspensivas, 
e para evitar perecimento de direitos, é de bom alvitre 
que se estabeleça que o artigo 1641 do Código Civil 
deverá também ser aplicado aos casos em que se der 
a União Estável.

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

Sala de Sessões, 24 de março de 2008. – Depu-
tado Cleber Verde.

PROJETO DE LEI Nº 3.092, DE 2008
(Da Sra. Luciana Genro)

Altera o art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, acrescentando disposi-
tivos relativos a celebração de convênio, 
acordo, ajuste, termo de parceria ou outro 
instrumento congênere com pessoas jurí-
dicas de direito privado.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
2819/2008. 

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

Art. 1º O art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993, passa a vigorar com as seguintes alte-
rações:

“Art. 116  ...............................................  
 .......................................................................

§ 7º A celebração de convênio, acordo, 
ajuste, termo de parceira ou outro instrumento 
congênere com pessoas jurídicas de direito pri-
vado, inclusive as fundações privadas, excetu-
adas as demais integrantes da Administração 
Pública indireta, condiciona-se à realização de 
processo seletivo no qual se assegure a obedi-
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ência aos princípios identifi cados no caput do 
art. 3º desta Lei, observado o seguinte:

I – o processo seletivo será instaurado de 
ofício pelo órgão ou entidade repassadora dos 
recursos ou por solicitação de entidade privada 
interessada, sempre após a demonstração, por 
ato fundamentado, da existência de interesse 
público na celebração do instrumento;

II – do edital de abertura do processo 
constarão, no mínimo, as seguintes informa-
ções:

especifi cação do bem, projeto, atividade 
ou serviço a ser executado; 

metas a serem alcançadas, com descri-
ções qualitativa e quantitativa;

previsão de duração do instrumento, in-
cluindo as etapas ou fases de execução; 

previsão dos recursos a serem repas-
sados e o cronograma e limites de desem-
bolso; 

prazo, local, condições e forma de apre-
sentação das propostas;

critérios de seleção e julgamento das 
propostas; 

data para formalização do instrumento;
sanções a serem aplicadas no caso de 

descumprimento das cláusulas do instrumen-
to. 

III – serão levados em consideração na seleção 
do contratado:

a) a qualidade técnica da proposta e a sua 
conformidade com o edital e com as especifi -
cações qualitativas e quantitativas do objeto;

b) a adequação entre os meios de exe-
cução do objeto, seus custos, cronogramas e 
resultados;

c) a contrapartida oferecida pelo pro-
ponente;

d) a regularidade jurídica, a capacidade 
técnica e operacional do proponente.

§ 8º Aplicam-se as normas relativas a 
defi nições, habilitação, vedações, penalida-
des, modalidades, limites, dispensa e inexi-
gibilidade de licitação e julgamento, no que 
couber, ao processo seletivo de que trata o § 
7º deste artigo.

§9º Quando o convênio for celebrado 
entre órgãos e entidades da Administração 
pública indireta e e implicar na transferência 
de recursos, a entidade ou órgão repassador 
dará ciência do mesmo ao órgão do Ministé-
rio Público.

§10 No processo seletivo é permitida a 
participação de entidades sem fi ns lucrativos 
que atendam às exigências fi xadas na lei de 
diretrizes orçamentárias para a transferência 
de recursos.

§11 Os respectivos poderes e órgãos da 
administração direta e indireta contratantes dis-
ponibilizarão, inclusive em meios eletrônicos 
de acesso público, a qualquer pessoa física ou 
jurídica, informações detalhadas referentes ao 
instrumento fi rmado (NR)”

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

Justifi cação

O Projeto de Lei intenta o estabelecimento de cri-
térios para a escolha e contrato de pessoa jurídica de 
direito privado candidata a celebrar convênio, acordo, 
ajuste, termo de parceira ou outro instrumento con-
gênere com a Administração. A proposta é a fi xação 
de processo seletivo com a aplicação, naquilo que for 
cabível, das regras de licitação.

A regulação nos repasses públicos às entidades 
privadas é questão prioritária e essencial. A CPI das 
ONG, atualmente trâmite no Senado Federal, e que 
praticamente reitera a CPI das ONG realizada em 2001, 
indica a renovada necessidade de marcos regulatórios 
objetivos e fundados nos princípios e regras do art. 37 
da Constituição Federal, dentre eles o da licitação pú-
blica e da moralidade.

Após o ataque à Administração pública pelas 
reformas patrocinadas principalmente pelo Governo 
FHC, assistimos a privatização de setores nacionais 
essenciais e estratégicos e o exercício de atividades 
estatais por entidades privadas. A retirada do Estado 
em setores e locais que lhe cabiam antes por força da 
Constituição e do sistema legal, veio com o agravante 
da absoluta ausência de normas relativas ao controle e 
fi scalização dos repasses de dinheiro público aos en-
tes não-governamentais. Os órgãos estatais repassam 
cifras signifi cativas de recursos públicos às entidades 
privadas sem, contudo, realizar sequer simplifi cado 
processo de seleção e sem controle da efetiva execu-
ção do convênio.

De ressaltar-se a atuação essencial de entidades 
não-governamentais em importantes áreas, como a de 
atendimento em saúde nas populações indígenas e na 
de qualifi cação de servidores públicos.

Contudo, o atual sistema de escolha da entidade 
privada a ser conveniada, diante das reiteradas notí-
cias, denúncias, processos judiciais, CPI e outros, to-
dos concluindo pela malversação do erário, fraudes, 
desvios, ausência de interesse público, favorecimento 
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a determinadas entidades e outros ilícitos, demonstram 
que a dispensa de licitação amparada pela Lei 8.666/93 
é uma benesse que tem gerado severos danos à ad-
ministração pública.

Cremos que a prévia escolha das entidades pri-
vadas através de processo seletivo onde se observe 
o interesse público e os princípios da moralidade, da 
legalidade, da impessoalidade, da igualdade, da pu-
blicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 
outros, auxiliará o efi ciente controle e acompanhamento 
da execução dos projetos conveniados com benefício 
direto ao erário e à coletividade.

Ante o exposto, rogamos o necessário apoiamen-
to para a aprovação do projeto.

Sala das Sessões, 26 de março de 2008. – De-
putada Luciana Genro, PSOL/RS.

PROJETO DE LEI Nº 3.102, DE 2008
(Do Sr. Otavio Leite)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
participação em debates nos meios de co-
municação, aos candidatos a cargos majo-
ritários e dá outras providências.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
7403/2006. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

Art. 1º É obrigatória a participação dos candidatos 
majoritários em debates nos meios de comunicação, 
previstos na legislação eleitoral.

Parágrafo Único – os convites deverão ser entre-
gues ofi cialmente na sede do partido no município ou 
estado onde o candidato concorre, respectivamente, 
ou na capital federal no caso de candidatos a Presi-
dência da República, com a antecedência mínima de 
setenta e duas horas.

Art. 2º Fica isento do cumprimento do disposto no 
caput desta Lei, o candidato que não puder comparecer 
ao debate devido a problemas de saúde, comprovados 
por uma junta médica indicada pela Justiça Eleitoral, 
na data da realização do debate, sendo obrigatória, 
neste caso, a presença do seu vice.

Art. 3º A inobservância ao disposto nos Artigos 
1º e 2º desta Lei, sujeita ao cancelamento do tempo 
correspondente a oito programas destinados a propa-
ganda eleitoral gratuita do partido, na eleição majori-
tária respectiva.

Parágrafo Único – Caso o debate que trata este 
artigo, seja realizado no período que compreende os 
oito últimos programas de propaganda ou no último dia 

de campanha o partido ou coligação cujo candidato não 
comparecer ao debate, sofrerá a redução de sessenta 
por cento do tempo de propaganda eleitoral gratuita 
suprimido dentre o tempo que lhe serão destinados 
na eleição seguinte correlata, além do cancelamento 
dos programas de propaganda daquele pleito quando 
verifi cada a infração à presente Lei.

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

Justifi cação

Ao longo do período de campanha eleitoral, são 
programados pelos meios de comunicação, debates 
entre os candidatos majoritários para que os eleitores 
possam ter conhecimento sobre suas idéias nos mais 
diversos temas que afetam a vida cotidiana do país.

Muitos candidatos que encontram-se em 1º lugar 
nas pesquisas, procuram evitar a presença nestes de-
bates, a fi m de evitar possíveis quedas de popularidade, 
consequentemente, perda de votos nas eleições.

A presente proposição busca garantir a presença 
de todos os candidatos nos debates, durante todo o 
período da campanha eleitoral. Assim, o eleitor poderá 
conhecer melhor o seu candidato, as suas posições e 
ações que serão desenvolvidas pelo mesmo durante 
o seu respectivo mandato.

Sala das Sessões, 26 de março de 2008. – De-
putado Otavio Leite.

PROJETO DE LEI Nº 3.106, DE 2008
(Do Sr. Filipe Pereira)

Altera a redação do § 1º do art. 52 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
“dispõe sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências”.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
2667/1996. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 52 da Lei nº 8.078, de 11 

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

“Art. 52 – .. ................ ............................
§ 1º As multas de mora decorrentes do 

inadimplemento de obrigações no seu termo 
não poderão ser superiores a meio por cento 
do valor da prestação.” (NR)

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

A Lei nº 9.298, de 1996, alterou de 10% para 2% 
(dois por cento), no máximo, a multa de mora decor-
rente do inadimplemento de contratos que envolvam 
crédito ou concessão de fi nanciamento, tendo em vista 
a recém estabilidade da economia com a implemen-
tação do plano real.

Após 12 anos de publicação dessa Lei, a econo-
mia brasilieira se consolidou, não mais se justifi cando 
o percentual de 2% atribuído às multas de mora.

Dessa forma, ao fi xar a multa de mora em 0,5% 
(meio por cento), o consumidor que, premido por qual-
quer motivo ou circunstância, se vir constituído em 
mora, passará a ter um parâmetro bem menor que o 
até então praticado pelo mercado para a fi xação da 
multa.

Com certeza, tal medida, não resulta em incen-
tivo à inadimplência, já que os consumidores tornam-
se inadimplentes em razão de difi culdades fi nanceiras 
momentâneas e não por contumácia, mas reveste-se 
de um inegável aspecto de justiça.

Assim, o presente projeto objetiva tratar o proble-
ma com mais justiça e, ao mesmo tempo, possibilitar 
que esses inadimplentes, mesmo que punidos pecu-
niariamente, tenham melhores condições de saldar 
seus complomissos.

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

Sala das Sessões, 26 de março de 2008. – De-
putado Filipe Pereira.

PROJETO DE LEI Nº 3.112, DE 2008
(Do Sr. José Paulo Tóffano)

Acrescenta artigo à Lei nº 9.278, de 
10 de maio de 1996, para tornar obrigatório 
constar das fi chas cadastrais ou outro tipo 
de formulário de informações, quando for 
o caso, a opção união estável.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
674/2007. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º Esta Lei acrescenta artigo à Lei n.º 9.278, 

de 10-de maio de 1996, para tornar obrigatório constar 
das fi chas cadastrais ou outro tipo de formulário de infor-
mações, quando for o caso, a opção união estável.

Art. 2.º A Lei n.º 9.278, de 10-de maio de 1996, 
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo.

“Art. 8-A. Todo formulário para fi ns ad-
ministrativos, fi nanceiros ou comerciais que 
contiver campo para registrar o estado civil 
das pessoas naturais deverá conter a opção 
união estável.”

Art. 3.º Esta lei entra em vigor decorridos noventa 
dias da data de sua publicação ofi cial.

Justifi cação

A Constituição reconheceu como entidade fami-
liar a convivência duradoura, pública e contínua, de um 
homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de 
constituição de família. No entanto, passado quase vin-
te anos, na produção de formulários, órgãos públicos, 
entidades fi nanceiras e comerciais não se adaptaram 
à essa realidade, considerando os conviventes como 
solteiros, difi cultando a publicidade da convivência e 
com comprometimento das relações jurídicas dos con-
viventes com aqueles que com eles contratam. Por ser 
uma declaração de vontade, no caso de união estável, 
o simples preenchimento, sob as penas da lei, supre 
qualquer outro documento. Não rara a exigência pelos 
convênios médicos, instituições fi nanceiras e outros 
submetem os conviventes a situações vexatórias, o 
que motiva a regulamentação por lei.

Com esse Projeto visa-se a corrigir essa falha 
dos cadastros públicos e privados que contenham 
informações sobre conviventes. Eis as razões pelos 
quais conclamo os Pares para votar pela aprovação 
dessa Proposição.

Sala das Sessões, 26 de março de 2008. – De-
putado José Paulo Tóffano

PROJETO DE LEI Nº 3.122, DE 2008
(Do Sr. Eduardo da Fonte)

Modifi ca a redação do § 1º do art. 52 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de1990. 

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
2667/1996.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 52 da Lei nº 8.078, de 11 

de setembro de 1990, passa a viger com a seguinte 
redação:

“Art. 52 ..................................................
§ 1º As multas de mora decorrentes do 

inadimplemento de obrigações no seu termo 
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não poderão ser superiores a 1% (um por cen-
to) do valor da prestação.” 

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

Justifi cação

A multa de mora é aquela que pune o devedor 
quando não cumpre sua obrigação de pagar, no pra-
zo pactuado com o credor. Essa punição se justifi ca 
porque o atraso no pagamento causa um desequilíbrio 
nas fi nanças do credor, e este poderá ver-se obriga-
do a também atrasar o pagamento a seus credores, 
dando início a uma seqüência de atrasos de paga-
mentos de contas que prejudicaria o bom andamento 
da economia.

Do ponto de vista fi nanceiro, há duas razões 
básicas para que o devedor deixe de efetuar o paga-
mento no prazo combinado. A primeira é não dispor do 
dinheiro necessário, e, nesse caso, uma multa muito 
elevada só difi cultaria ou mesmo inviabilizaria o paga-
mento da obrigação, o que, evidentemente, não é a 
fi nalidade da multa. A segunda razão é porque seria 
mais vantajoso ao devedor atrasar o pagamento da 
obrigação e manter o dinheiro aplicado no mercado 
fi nanceiro, e, nesse caso, um percentual muito baixo 
incentivaria a inadimplência, o que também não é o 
objetivo da multa.

A multa de mora, portanto, deve ser aplicada em 
um percentual que não difi culte a regularização do 
débito e, ao mesmo tempo, não incentive a inadim-
plência. 

Originalmente, à época de sua promulgação, em 
1990, o Código de Defesa do Consumidor previa uma 
multa de mora de 10% (dez por cento). Essa percenta-
gem, aparentemente elevada, era, no entanto, inferior 
ao rendimento médio da caderneta de poupança, o que 
poderia ser visto como um incentivo à inadimplência.

Em meados de 1995, com a adoção do Plano 
Real, o rendimento das aplicações fi nanceiras decli-
nou. Em 1996, o rendimento médio da caderneta de 
poupança foi de 1,27% (um vírgula vinte e sete por 
cento) ao mês. Diante dessa nova realidade econômica 
com baixa taxa de infl ação e com juros mais baixos, 
promulgou-se a Lei nº 9.298, de 1º de agosto de 1996, 
reduzindo o percentual da multa de mora previsto no 
§ 1º do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor 
de 10% (dez por cento) para 2% (dois por cento), 
adequando, desse modo, as disposições do Código à 
realidade econômica da época; haja vista que manter 
a multa em 10% difi cultaria sobremaneira o pagamen-
to da obrigação, enquanto que uma multa de 2% se 
mostrava sufi ciente para forçar o devedor a sacar da 
aplicação fi nanceira e liquidar seu débito.

Hoje em dia, ainda que vigore em nosso país uma 
das mais altas taxas de juros do mundo, as aplicações 
fi nanceiras em fundos de renda fi xa, via de regra, não 
obtém rendimento superior a 1% (um por cento), e 
o rendimento da caderneta de poupança tem fi cado 
abaixo de 0,8% (zero vírgula oito por cento) ao mês, 
nos últimos quatro anos.

Portanto, em nosso entendimento, o percentual 
de multa de mora previsto no Código de Defesa do 
Consumidor deve ser reajustado outra vez, para que 
não imponha um ônus excessivo ao consumidor e se 
torne um obstáculo à regularização dos débitos em 
atraso.

As taxas de juros praticadas nos últimos cinco 
anos no Brasil, e as projeções da taxa de juros para 
o futuro indicam que a vigente multa de mora no va-
lor de 2% (dois por cento) é excessiva. Ao nosso ver, 
uma multa de mora de 1% (um por cento) do valor da 
prestação seria mais adequada ao bom andamento da 
economia, pois não oneraria excessivamente o consu-
midor, e seria sufi ciente para incentivá-lo a sacar da 
aplicação fi nanceira para saldar o débito em atraso. 

Cumpre lembrar que a multa de mora pode ser 
cobrada por causa de apenas um dia de atraso no 
pagamento do título, e que não é a única penalidade 
fi nanceira aplicável ao consumidor inadimplente. O 
art. 52 da Lei nº 8.078, de 1990, permite que, além da 
multa de mora, lhe sejam cobrados os juros de mora 
e os demais acréscimos legalmente previstos.

Pelas razões expostas acima, contamos com o 
apoio dos nobres Pares para a aprovação da presen-
te proposição.

Sala das Sessões, 27 de março de 2008. – De-
putado Eduardo da Fonte.

PROJETO DE LEI Nº 3.139, DE 2008
(Da Sra. Cida Diogo)

Dispõe sobre a Política Nacional para a 
Integração, Reabilitação e Inserção no Mer-
cado de Trabalho do Portador de Transtor-
nos Mentais e dá outras providências.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
3638/2000. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º – A Política Nacional para Integração da 

Pessoa Portadora de Transtornos Mentais compreende 
o conjunto de orientações normativas que objetivam 
assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e 
sociais da população alvo.
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Art. 2º – É responsabilidade do Governo Federal 
o desenvolvimento de Políticas de Integração e Inser-
ção no Mercado de Trabalho de Pessoas Portadoras 
de Transtornos Mentais, com a devida participação da 
família, da sociedade, dos profi ssionais e órgãos de 
saúde e do empresariado.

Art. 3º – Considera-se Pessoa Portadora de Trans-
tornos Mentais para exercer atividades laborais no mer-
cado de trabalho, aquelas referenciadas aos Serviços 
de Atenção Diária da Rede Pública e Privada, e que 
estejam cadastradas em Programas de Saúde Mental 
da rede pública de saúde.

Art. 4º – É fi nalidade primordial da Política Na-
cional de Emprego a inserção da Pessoa Portadora 
de Transtornos Mentais no mercado de trabalho ou a 
sua incorporação ao sistema produtivo.

Art. 5º – São modalidades de inserção laboral da 
Pessoa Portadora de Transtornos Mentais:

I – Mediante a contratação das Coope-
rativas Sociais de que trata a Lei Federal nº 
9.867 de 10 de novembro de 1999;

II – Mediante Colocação Competitiva: 
processo de contratação regular, nos termos 
da Legislação Trabalhista e Previdenciária 
que independe da adoção de procedimentos 
e apoios especiais para sua concretização, 
não sendo excluída a possibilidade de utiliza-
ção de apoios especiais.

III - Mediante Colocação Seletiva: Pro-
cesso de contratação regular, nos termos da 
Legislação Trabalhista e Previdenciária que de-
pende da adoção de procedimentos e apoios 
especiais para a sua concretização.

IV - Mediante Contratação para Prestação 
de Serviços, por entidade pública ou privada, da 
Pessoa Portadora de Transtornos Mentais.

V - Mediante a Comercialização de bens 
e serviços decorrentes de Associações e ou-
tras entidades ligadas aos Serviços de Saú-
de Mental.

Art. 6º – Para efeito do disposto nesta Lei:

I – Consideram-se procedimentos espe-
ciais os meios utilizados para a contratação de 
pessoa que, devido ao seu grau de transtorno 
(comprometimento), transitório ou permanente, 
exija condições especiais, tais como, jornada 
variável, horário fl exível, proporcionalidade de 
salário, ambiente de trabalho adequado às 
suas especifi cidades, entre outras.

II – Consideram-se apoios especiais o 
encaminhamento, a orientação, a supervisão 
e o suporte técnico, entre outros elementos, 

que auxiliem ou permitam compensar uma 
ou mais limitações impostas pela condição 
do benefi ciário, de modo a superar as barrei-
ras, possibilitando a plena utilização de suas 
capacidades.

Art. 7º – A prestação de serviços de que trata a 
presenta Lei será feita mediante celebração de convê-
nio ou contrato formal, entre a Entidade Benefi cente 
de Assistência Social e o tomador de serviços, no qual 
constará a relação nominal dos trabalhadores porta-
dores de transtornos mentais colocados à disposição 
do tomador.

§ Único – A entidade que se utilizar do processo 
de Colocação Seletiva deverá promover, em parceria 
com o tomador de serviços, programas de prevenção 
de doenças profi ssionais e de redução da capacida-
de laboral.

Art. 8º – Os percentuais de cargos de que trata o 
art. 93 da Lei Federal n.º 8213 deverão ser aplicados 
pelas empresas com relação às Pessoas Portadoras 
de Transtornos Mentais.

Art. 9º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justifi cação

A Emergência dada a promulgação da Lei 
10216/2001 e, a necessidade de implementar políti-
cas intersetoriais, busca imprimir ações de reinserção 
no mercado de trabalho, apostando nas mudanças da 
forma de se lidar com as Pessoas Portadoras de Trans-
tornos Mentais em nossa sociedade, possibilitando a 
solidariedade e o respeito às diferenças. 

Os trabalhos desenvolvidos por este segmento 
da sociedade, sejam sob a forma de Trabalhos Prote-
gidos ou quaisquer outras modalidades, nos mostram 
a efi ciência e a importância do trabalho para a vida, a 
reabilitação, a sociabilização e o resgate da cidadania 
destas pessoas.

O trabalho, como meio de sobrevivência, res-
ponsabilidade e exercício da cidadania, vem, cada 
vez mais, mostrar a capacidade desta população na 
produção e execução de tarefas.

Promover a implementação das Políticas Públi-
cas, estimulando a inserção da Pessoa Portadora de 
Transtornos Mentais no Mercado de Trabalho, através 
de ações integradas do Estado, Sociedade e Empresas, 
representa o reconhecimento por parte destas instân-
cias, da parcela de responsabilidade de cada um de 
nós perante uma situação que diz respeito a todos.

...“É preciso reconhecer que a sociedade é cons-
tituída por pessoas diferentes e que essas diferenças 
devem ser tomadas em conta para que a igualdade 
de direitos venha a ser compreendida e assumida por 
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todos, assim como as responsabilidades de cada um 
para a garantia dos direitos fundamentais de homens 
e mulheres no mundo do trabalho...”

Sala das Sessões, 01 de abril de 2008. – Cida 
Diogo, Deputada Federal PT/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 3.140, DE 2008
(Da Sra. Cida Diogo)

Dispõe sobre a reserva de recursos 
públicos, destinados à habitação, em be-
nefício da mulher trabalhadora e dá outras 
providências.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
7072/2002. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Os recursos destinados ao fi nanciamento 

das novas unidades habitacionais dentro do Programa 
Nacional de Habitação, deverão ter reservados, no mí-
nimo 30% (trinta por cento) do total dos recursos em 
benefício da mulher trabalhadora no mercado formal 
e informal.

Art. 2º – O Ministério das Cidades, através da 
Secretaria Nacional de Habitação baixará normas re-
gulamentares à presente Lei.

Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justifi cação

As mulheres chefes de família em agosto de 
2007, segundo o IBGE, correspondiam 29,6% do to-
tal de brasileiras ocupadas nas seis principais regiões 
metropolitanas do país.

De acordo com o Instituto, houve um crescimen-
to no número de mulheres casadas que assumem as 
rédeas da família. Esse percentual saltou de 9,1% em 
1996 para os 29,6% em agosto de 2007.

Entretanto, a responsabilidade social assumida 
pelas mulheres precisa encontrar respaldo nas políticas 
públicas, visando priorizar o atendimento às urgentes 
demandas sociais.

No que diz respeito à representação política, é 
extremamente positivo o que podemos encontrar no 
Parágrafo 3º do Art. 11 da Lei Federal 9.100/95: “30% 
no mínimo das vagas de cada partido ou coligação de-
verão ser preenchidas por candidatas mulheres”.

Neste sentido, é importante uma política habi-
tacional adequada para atender às mais diversas ne-
cessidades concretas da população.

Sala das Sessões, 01 de abril de 2008. – Cida 
Diogo, Deputada Federal PT/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 3.143, DE 2008
(Do Sr. Fábio Souto)

Altera dispositivos da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, referentes a infra-
ções e penalidades ao condutor que dirige 
veículo sob efeito de álcool ou substâncias 
entorpecentes.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
308/2007. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera dispositivos da Lei nº 9.503, 

de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para tornar mais rigorosas as infra-
ções e penalidades aplicadas ao condutor que dirige 
veículo automotor sob efeito de álcool ou substância 
entorpecente. 

Art. 2º O art. 165 da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte al-
teração:

“Art. 165.  ..............................................
Penalidade – multa (dez vezes) e cassa-

ção do direito de dirigir; 
.....................................................” (NR)

Art. 3º O art. 263 da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 263. ............................................. . .
I – ..........................................................
II – no caso de reincidência, no prazo 

de doze meses, das infrações previstas no 
inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164, 173, 
174 e 175; 

III –  .......................................................
IV – no caso previsto no art. 165. 
 .....................................................” (NR)

Art. 4º O art. 306 da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte al-
teração:

“Art. 306. ......................................... ......
Penas – detenção, de um a três anos, 

multa e cassação ou proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor.” (NR)
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justifi cação

O Brasil, infelizmente, ainda é um País que apre-
senta grande número de acidentes de trânsito, com 
quase 35 mil mortes por ano, de acordo com as es-
tatísticas ofi ciais da Organização Mundial de Saú-
de. Comparativamente, isso equivale à queda de um 
Boeing 747 completamente lotado de passageiros a 
cada três dias.

Essa tragédia permanente demonstra também 
que a maior parte dos acidentes ocorridos nas rodovias 
e nas cidades têm como causa principal o comporta-
mento irresponsável do motorista que, muitas vezes, 
associa-se ao uso de álcool ou de outras drogas. De 
fato, nas grandes cidades, verifi ca-se um aumento 
considerável das ocorrências de acidentes de trânsito 
durante os fi ns de semana e vésperas de feriados e, 
principalmente, durante o período noturno. São aciden-
tes trágicos provocados por motoristas, quase sempre 
mais jovens, que se deslocam em velocidade excessiva 
juntamente com a euforia e a sensação de invulnera-
bilidade produzidas pelo álcool e pelas drogas. 

As penalidades previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro têm sido inefi cazes para reduzir os aciden-
tes fatais. Especialistas da área de trânsito da cidade 
de São Paulo afi rmam que os condutores incorporam 
a trinca egoísmo-imprudência-inconseqüência sem a 
contrapartida de uma lei mais rigorosa e uma fi scali-
zação mais efi caz. 

Na Europa e nos Estado Unidos, no entanto, as 
leis de trânsito são muito mais severas, notadamente 
quanto ao uso de álcool e entorpecentes, mesmo sem 
acidentes ou vítimas. Por esse motivo, o projeto de lei 
que apresentamos tem como proposta a reversão das 
trágicas estatísticas de trânsito tornando mais rigoro-
sas, no Código de Trânsito Brasileiro, as infrações e 
penalidades a serem aplicadas aos motoristas que 
se aventurarem a dirigir seus veículos sem a via da 
civilidade. 

Pelas razões apresentadas, esperamos contar 
com o apoio dos eminentes Pares para a aprovação 
deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 01 de abril de 2008. – Depu-
tado Fábio Souto.

PROJETO DE LEI Nº 3.149, DE 2008
(Do Sr. Décio Lima)

Institui o “cheque garantido”, e dá ou-
tras providências. 

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
1029/1991. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica instituído o cheque garantido, que 

conterá esta denominação expressa em sua face, li-
vremente contratado entre a instituição bancária e o 
titular de conta de depósito à vista.

Art. 2º A instituição bancária sacada fi ca obriga-
da a honrar o pagamento do mesmo, até o valor da 
garantia pactuada entre as partes para cada folha de 
cheque.

Parágrafo único. O valor da garantia de cada folha 
de cheque será nala impresso.

Art. 3º A instituição bancária poderá contratar se-
guro de crédito com a fi nalidade exclusiva de garantir 
o pagamento do título de crédito instituído por esta lei, 
cujo ônus caberá exclusivamente ao cliente que optar 
pela modalidade de cheque garantido.

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

Justifi cação

O legislador já tentou, diversas vezes, instituir uma 
garantia expressa para pagamento de cada folha de 
cheque emitida pelos titulares de contas de depósito, 
com o intuito de recuperar a confi abilidade daquele 
documento perante o comércio em geral.

Entre os vários projetos de lei que tramitaram 
nesta Casa, chamou nossa atenção o que foi apresen-
tado pelo então Deputado Freire Júnior, e que recebeu 
o nº 1.285, de 1999.

A proposição, que originalmente pretendia alterar 
a Lei nº 7.357/85, mais conhecida como Lei do Che-
que, foi aprovada na Comissão de Desenvolvimento 
Indústria e Comércio na forma de um substitutivo. É 
aquele substituitvo que tomamos como base para, 
com algumas modifi cações, apresentar o presente 
projeto de lei.

Concordamos com a argumentação desenvolvi-
da pelo ilustre Deputado João Pizzolatti em seu voto 
proferido ao Projeto de Lei nº 1.285/99, na Comissão 
acima citada, pelo que transcrevemos parte dele abai-
xo, como justifi cação:

“Entretanto, em que pese a clara e inequívoca 
responsabilidade do emitente de um cheque, prevista 
inclusive na Lei nº 7.357, de 2 de setembro de 1985 
(conhecida como lei do cheque), que deverá sempre 
arcar com as conseqüências na esfera civil e penal, 
não se pode desprezar o papel dos bancos nesta re-
lação de “causa-efeito”. Estes são os únicos respon-
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sáveis pelas aberturas de contas correntas para seus 
clientes e, por conseqüência, são obrigados a liberar 
ao menos um talão de cheques, segundo as normas 
do Conselho Monetário Nacioanal.

Assim, é preciso que o legislador imponha algu-
mas condições para que i sistema bancário comece a 
repensar seus critérios de abertura de contas corren-
tes, buscando selecionar melhor seus clientese, por 
via de conseqüência, restabelecer a credibilidade do 
cheque junto à praça.”

Contamos com o apoio dos nobres pares para a 
aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 02 de abril de 2008. – Depu-
tado Décio Lima.

PROJETO DE LEI Nº 3.153, DE 2008
(Do Sr. Lelo Coimbra)

Dispõe sobre a gratuidade de vagas 
nos cursos oferecidos pelas entidades pri-
vadas de serviço social e de formação pro-
fi ssional vinculadas ao sistema sindical.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
1754/2007. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam as entidades privadas de serviço 

social e de formação profi ssional vinculadas ao siste-
ma sindical obrigadas a destinar no mínimo trinta por 
cento do montante das atuais contribuições compul-
sórias recebidas dos empregadores sobre a folha de 
salários à oferta de vagas gratuitas nos cursos por elas 
oferecidos, compreendidos todos os níveis e modali-
dades de ensino.

Art. 2º Os cursos a que se refere o art. 1º destinar-
se-ão a trabalhadores e seus dependentes cuja renda 
familiar mensal per capita não ultrapasse o valor de 
até um salário-mínimo e meio.

Art. 3º Os critérios para a distribuição e concessão 
das vagas serão defi nidos pelo Ministério da Educação 
e pelas entidades referidas no art. 1º, em colaboração 
com os demais sistemas de ensino. 

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

Justifi cação

O chamado Sistema S é formado pelo conjunto de 
organizações das entidades corporativas dos setores 
produtivos (indústria, comércio, agricultura, transportes 
e cooperativas) voltadas para o treinamento profi ssional, 
assistência social, consultoria, pesquisa e assistência 

técnica, com a fi nalidade de qualifi car e promover o 
bem-estar social de seus trabalhadores.

Criado ao fi nal da II Guerra Mundial, o Sistema 
originou-se da preocupação dos empresários com o 
melhor aproveitamento do trabalhador no seu local 
de trabalho, por meio de adequada qualifi cação e de 
políticas de bem-estar social. 

É inegável a contribuição do Sistema S para o 
fortalecimento da indústria e para o desenvolvimento 
pleno e sustentável do País. Por meio da promoção 
da educação para o trabalho e a cidadania e da difu-
são de tecnologia, suas instituições tornaram-se refe-
rência de inovação e qualidade na área de formação 
profi ssional e, mais recentemente, em outros níveis e 
modalidades de ensino.

Para desempenhar suas funções, as entidades 
participantes do Sistema contam com a receita pro-
veniente das contribuições compulsórias dos empre-
gadores sobre a folha de salários, cuja arrecadação 
beira a casa dos 13 bilhões de reais ao ano. Nada 
mais justo que se converta parte do dinheiro público 
recebido em vagas nos cursos oferecidos por essas 
entidades, em benefício dos próprios trabalhadores e 
de seus dependentes.

Farão jus às vagas os trabalhadores e seus de-
pendentes cuja renda familiar mensal per capita não 
ultrapasse o valor de um salário-mínimo e meio, mes-
mo critério adotado pelo Programa Universidade para 
Todos – PROUNI para a concessão de bolsas integrais 
nas instituições privadas de ensino superior. 

Dessa forma, na certeza de que a presente ini-
ciativa aumentará signifi cativamente as possibilidades 
educacionais de milhares de trabalhadores e de seus 
dependentes, ao tempo em que ampliará o alcance 
social do Sistema S, pedimos o apoio dos nobres Pa-
res para sua aprovação. 

Sala das Sessões, 02 de abril de 2008. – Depu-
tado Lelo Coimbra .

PROJETO DE LEI Nº 3.159, DE 2008
(Do Sr. Eliene Lima)

Dispõe sobre o envio de mensagem 
de texto SMS, conhecida como “torpedo” 
pelas operadoras de telefonia celular.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
757/2003. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As operadores do serviço de telefonia ce-

lular facultarão aos seus clientes, por ocasião da con-

13506.indd   1635413506.indd   16354 29/08/2008   11:31:0429/08/2008   11:31:04



Abril de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 19 16355 

tratação de seus serviços, a opção de receber ou não 
mensagens de texto SMS, conhecidas também como 
“torpedos” referente a promoções, campanhas publici-
tárias ou qualquer outro tipo de informação similar. 

Art. 4º Esta Lei entra me vigor na data de sua 
publicação.

Justifi cação

É fato que as operadoras do serviço de telefonia 
celular vêm abusando de forma indiscriminada o uso do 
envio de mensagens promocionais aos aparelhos celu-
lares, sem o consentimento prévio do consumidor. 

A Anatel, entidade federal responsável pela re-
gulação de tais serviços, tem negligenciado na sua 
função de impedir tais práticas, por mias inofensivas 
que possam parecer. Vale ressaltar que o Código de 
Defesa do Consumidor sujeita a prestação de serviços 
públicos às suas diretrizes e comandos. 

É no sentido de proibir mensagens propaganda 
indesejadas nos telefones celulares dos cidadãos que 
peço o apoio dos nobres pares à proposição em tela. 

Sala das Sessões, 02 de abril de 2008. – Depu-
tado Eliene Lima.

PROJETO DE LEI Nº 3.170, DE 2008
(Do Sr. Takayama)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 4.771, 
de 15 de setembro de 1965 (Código Flores-
tal), permitindo a retirada de folhas verdes 
ou secas com características farmacológi-
cas comprovadas.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
4842/1998. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 13 da Lei nº 4.771, de 15 de se-

tembro de 1965 (Código Florestal), fi ca acrescido do 
seguinte parágrafo único:

“Art. 13 .................... ..............................
Parágrafo único. É permitida, independen-

temente de autorização, a retirada de folhas 
verdes ou secas com características farmaco-
lógicas comprovadas, segundo critério ecologi-
camente correto estabelecido pela autoridade 
competente, com garantia de sustentabilidade 
e condicionada à multiplicação e difusão da 
espécie pelo interessado”.

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

Justifi cação

O acesso ao patrimônio genético nacional é atu-
almente regido pela Medida Provisória nº 2.186-16, 
de 23 de agosto de 2001. Trata-se de MP em pleno 
vigor, embora ainda não convertida em lei, mas que 
vem produzindo efeitos desde sua primeira edição (a 
última e atual versão é a 16ª). Ela veio regulamentar 
dispositivos não apenas da Constituição Federal, mas 
também da Convenção sobre Diversidade Biológica, 
da qual o Brasil é signatário. 

A MP conceitua patrimônio genético como a “in-
formação de origem genética, contida em amostras do 
todo ou de parte de espécime vegetal, fúngico, micro-
biano ou animal, na forma de moléculas e substâncias 
provenientes do metabolismo destes seres vivos e de 
extratos obtidos destes organismos vivos ou mortos, 
encontrados em condições in situ, inclusive domesti-
cados, ou mantidos em coleções ex situ, desde que 
coletados em condições in situ no território nacional, na 
plataforma continental ou na zona econômica exclusi-
va” (art. 7º, I) e acesso ao patrimônio genético como a 
“obtenção de amostra de componente do patrimônio ge-
nético para fi ns de pesquisa científi ca, desenvolvimento 
tecnológico ou bioprospecção, visando a sua aplicação 
industrial ou de outra natureza” (art. 7º, IV). 

Entretanto, a norma citada estabelece todo um 
complexo procedimento de acesso ao patrimônio ge-
nético, que é regulamentado pelo Conselho de Gestão 
do Patrimônio Genético – CGEN, fórum de caráter de-
liberativo e normativo, no âmbito do Ministério do Meio 
Ambiente – MMA, que, entre outras funções, estabelece 
critérios para as autorizações de acesso e remessa. 
Além de complexo, o procedimento administrativo é 
deveras moroso, razão pela qual muitos interessados, 
contando com a conhecida fragilidade fi scalizatória do 
órgão ambiental, acabam atuando na clandestinidade. 
Se as amostras da espécie vegetal coletadas referem-
se, por exemplo, a raízes, galhos ou cascas, o espécime 
pode ter sua sobrevivência comprometida.

O objetivo deste projeto de lei, destarte, é o de 
permitir, independentemente de autorização, a coleta 
de folhas verdes ou secas com características farmaco-
lógicas comprovadas, segundo critério ecologicamente 
correto estabelecido pela autoridade competente, com 
garantia de sustentabilidade e condicionada à multipli-
cação e difusão da espécie pelo interessado. Assim, 
além de não comprometer a sobrevivência dos espé-
cimes– alvo, a coleta de folhas até ajudará na multi-
plicação e difusão da espécie, uma vez que o interes-
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sado, com base em critérios a serem estabelecidos 
pelo órgão ambiental competente, e em contrapartida 
a essa permissão, também se responsabilizará pela 
perpetuação da espécie.

Pelas razões anteriormente expostas, contamos 
com o apoio dos nobres Pares para a discussão e a 
rápida aprovação da matéria.

Sala das Sessões, 02 de abril de 2008. – Depu-
tado Federal Takayama.

PROJETO DE LEI Nº 3.172, DE 2008
(Do Sr. Jovair Arantes)

Proíbe os estabelecimentos comer-
ciais de fornecerem sacolas plásticas aos 
clientes para o acondicionamento de pro-
dutos vendidos.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
612/2007. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica proibido aos estabelecimentos comer-

ciais o fornecimento de sacolas plásticas aos clientes 
para o acondicionamento de produtos vendidos.

Art. 2º O descumprimento desta Lei sujeita o in-
frator às penas dos arts. 56 e 72 da Lei nº 9.605, de 
12 de fevereiro de 1998.

Art. 3º Esta lei entra em vigor um ano após a sua 
publicação ofi cial.

Justifi cação

O projeto de lei ora apresentado pretende proi-
bir os estabelecimentos comerciais de todo o País 
de fornecerem sacolas plásticas aos clientes para o 
acondicionamento dos produtos vendidos. Tal proibição 
decorre do fato de que, maleável e cômodo ao uso hu-
mano, o plástico das sacolas distribuídas no comércio 
carrega dois graves defeitos: deriva da cadeia química 
do petróleo e tem elevada persistência na natureza, 
levando mais de um século para se decompor. 

As sacolas plásticas são confeccionadas majo-
ritariamente em polietileno. Mas vale destacar que a 
Agência Norte-Americana de Proteção Ambiental (EPA) 
já revelou que, dos seis produtos químicos mais noci-
vos ao meio ambiente, cinco são utilizados pela indús-
tria de plásticos – propileno, fenol, etileno, polistireno 
e benzeno. Assim, além de bloquear a decomposição 

de produtos orgânicos acondicionados em lixões e 
entupir bueiros, gerando outros problemas tais como 
enchentes, os plásticos também provocam a poluição 
do solo e das águas, sendo que sua queima agrava 
o efeito estufa.

Por esses motivos, a distribuição indiscriminada 
do material, como freqüentemente se observa no co-
mércio, vem provocando reações em todo o mundo. Na 
Irlanda, por exemplo, o consumo de sacolas plásticas 
caiu 94% desde 2002. Uma taxa de 33 centavos de 
dólar por sacola contribuiu para a queda. Mas o fator 
determinante foi uma espertíssima campanha publi-
citária que transformou qualquer irlandês carregando 
uma sacola plástica em vilão ambiental.

Na Inglaterra, o primeiro-ministro Gordon Brown 
pediu aos supermercados recentemente, em 29 de fe-
vereiro de 2008, que não forneçam mais sacolas plás-
ticas para os clientes levarem suas compras para casa. 
O governo britânico concederá um ano para que eles 
ponham fi m a essa política, e ameaça, caso contrário, 
aplicar uma multa por cada sacola dada.

Na China, onde a população consome cerca de 
três bilhões de sacolas plásticas por dia, as lojas es-
tarão proibidas de fornecê-las a seus clientes a partir 
de 1º de junho de 2008. A pena para os infratores será 
uma multa, ainda não especifi cada. 

Assim, cabe também ao nosso País entrar nessa 
verdadeira guerra contra a “plasticomania”. Em tempos 
de aquecimento global, a idéia é que o consumidor 
vá às compras munido de sua própria sacola reutili-
zável, seja de pano, de lona ou de qualquer material 
reciclável. 

Aqui se prevê que os estabelecimentos comer-
ciais que descumprirem os preceitos desta lei (os quais 
só entrarão em vigor um ano após a sua publicação) 
estarão sujeitos às penas dos arts. 56 e 72 da Lei nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Am-
bientais). O primeiro dos dispositivos estatui um dos 
crimes de poluição (no caso, usar produto nocivo ao 
meio ambiente, com pena de reclusão de um a quatro 
anos, ou multa) e, o segundo, as sanções administra-
tivas aplicáveis, entre as quais, a advertência, a multa 
e até a suspensão de atividades).

Desta forma, dados os argumentos anteriormente 
expendidos acerca da importância da matéria, concla-
mamos os ilustres Pares a nos apoiarem nesta rele-
vante iniciativa.

Sala das Sessões, 2 de abril de 2008. – Deputa-
do Jovair Arantes.
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PROJETO DE LEI Nº 3.186, DE 2008
(Do Sr. Afonso Hamm)

Dá nova redação ao inciso XIV do art. 
6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 
1988, para isentar do Imposto de Renda da 
Pessoa Física os proventos de aposentado-
ria ou reforma percebidos pelos portadores 
de doenças cérebro-vasculares decorrentes 
de acidente vascular cerebral.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
6005/2005. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro 

de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...................................................

.............................. .........................................
XIV – os proventos de aposentadoria 

ou reforma motivada por acidente em serviço 
e os percebidos pelos portadores de molés-
tia profi ssional, tuberculose ativa, alienação 
mental, esclerose múltipla, neoplasia malig-
na, cegueira, hanseníase, paralisia irreversí-
vel e incapacitante, cardiopatia grave, doença 
de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados 
avançados da doença de Paget (osteíte defor-
mante), contaminação por radiação, síndrome 
da imunodefi ciência adquirida, fi brose cística 
(mucoviscidose), doenças cerebro-vascula-
res decorrentes de acidente vascular cerebral 
(AVC), com base em conclusão da medicina 
especializada, mesmo que a doença tenha 
sido contraída depois da aposentadoria ou 
reforma;” (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro do 
ano subseqüente à data de sua publicação.

Justifi cação

Esse projeto de lei tem por objetivo isentar do 
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF os pro-
ventos percebidos pelos portadores de doenças ce-
rebro-vasculares decorrentes de acidente vascular 
cerebral (AVC).

A legislação tributária em vigor aplica tal benefício 
aos proventos de aposentadoria ou reforma motivada 
por acidente em serviço e os percebidos pelos porta-

dores de moléstia profi ssional, tuberculose ativa, alie-
nação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, 
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapaci-
tante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espon-
diloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia 
grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte 
deformante), contaminação por radiação, síndrome da 
imunodefi ciência adquirida. Também estão isentos do 
IRPF os proventos percebidos pelos portadores de fi -
brose cística (mucoviscidose), de acordo com o § 2º 
do art. 30 da Lei nº 9.250, de 1995. 

Reputamos importante estender a mencionada 
isenção aos portadores de doenças cerebro-vascu-
lares decorrentes de AVC, em vista das limitações e 
difi culdades enfrentadas pelos acometidos por essas 
enfermidades. Além de precisarem contar com acom-
panhamento constante de profi ssionais de diversas 
áreas na realização de suas tarefas diárias, a capa-
cidade contributiva das vítimas de AVC fi ca compro-
metida com os gastos adicionais com médicos, trata-
mentos, exames e medicamentos. Ou seja, os porta-
dores de doenças cerebro-vasculares decorrentes de 
AVC também sofrem limitações e difi culdades como 
os portadores das doenças já abrangidas pela legis-
lação em vigor; justo, portanto, aplicar-lhes o mesmo 
tratamento tributário.

Procuramos ainda incluir na redação do inciso 
XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 1988, a fi brose cís-
tica (mucoviscidose), observando o disposto no § 2º 
do art. 30 da Lei nº 9.250, de 1995, em respeito à boa 
técnica legislativa.

Assim, por acreditarmos na justeza e no alcance 
social deste projeto de lei, esperamos contar com o 
apoio dos ilustres pares do Congresso Nacional para 
a sua aprovação.

Sala das Sessões, 08 de abril de 2008. – Afonso 
Hamm – Deputado Federal.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 511, DE 2008

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática)

TVR 236/2007
MSC 583/2007

Aprova o ato que outorga permissão 
à S. P. Comunicações & Publicidade Ltda 
para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em freqüência modulada, no município 
de Severínia, Estado de São Paulo.
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Despacho: À Comissão De Constituição 
E Justiça E De Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Porta-

ria nº 611, de 21 de setembro de 2006, que outorga 
permissão à S. P. Comunicações & Publicidade Ltda 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no município de Severínia, Estado 
de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 09 de abril de 2008. – Depu-
tado Walter Pinheiro, Presidente.

TVR Nº 236, DE 2007
(MENSAGEM Nº 583, DE 2007)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 611, 
de 21 de setembro de 2006, que outorga 
permissão à S. P. Comunicações & Publici-
dade Ltda para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada, no município de Severínia, Estado 
de São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca submete à consideração do Congresso Nacional, 
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou-
torga permissão à S. P. Comunicações & Publicidade 
Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso II, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto nº 
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do 
Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No pro-
cesso em questão, a S. P. Comunicações & Publicidade 
Ltda atendeu aos requisitos da legislação específi ca 
e obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a ven-
cedora da concorrência para exploração do serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 01, de 2007, e na Recomendação nº 01, 
de 2007, desta Comissão. Verifi cada a documentação, 
constatamos que foram atendidos todos os critérios 
exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos ar-
tigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às 
formalidades legais, motivos pelos quais somos pela 
homologação do ato do Poder Executivo, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 3 de Abril de 2008. – Depu-
tado Djalma Berger, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº , DE 2008

Aprova o ato que outorga permissão 
à S. P. Comunicações & Publicidade Ltda 
para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em freqüência modulada, no município 
de Severínia, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Porta-

ria nº 611, de 21 de setembro de 2006, que outorga 
permissão à S. P. Comunicações & Publicidade Ltda 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no município de Severínia, Estado 
de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 03 de Abril de 2008. – Depu-
tado Djalma Berger, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do 
Relator, Deputado Djalma Berger, à TVR nº 236/2007, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Walter Pinheiro – Presidente, Ratinho Junior, Bilac Pinto 
e Paulo Roberto – Vice-Presidentes, Abelardo Cama-
rinha, Ariosto Holanda, Cristiano Matheus, Dr. Adilson 
Soares, Edigar Mão Branca, Elismar Prado, Emanuel 
Fernandes, Gustavo Fruet, Jorge Bittar, Jorge Tadeu 
Mudalen, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Julio 
Semeghini, Jurandy Loureiro, Luiza Erundina, Manoel 
Salviano, Maria do Carmo Lara, Mendes Ribeiro Filho, 
Miro Teixeira, Nelson Meurer, Nelson Proença, Nilson 
Pinto, Paulo Henrique Lustosa, Rodrigo Rollemberg, 
Sandes Júnior, Ana Arraes, Angela Amin, Carlos Willian, 
Cida Diogo, Colbert Martins, Joseph Bandeira, Naza-
reno Fonteles, Paulo Piau, Rafael Guerra, Rebecca 
Garcia e Roberto Britto.

Sala da Comissão, 9 de abril de 2008. – Deputa-
do Walter Pinheiro, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 512, DE 2008

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática)

TVR 207/2007
MSC 531/2007

Aprova o ato que outorga permissão 
à FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no município de 
Lagoa Vermelha, Estado do Rio Grande 
do Sul.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 484, de 13 de setembro de 2006, que outorga per-
missão à FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no município de Lagoa Vermelha, Estado 
do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 14 de abril de 2008. – Depu-
tado Walter Pinheiro, Presidente.

TVR Nº 207, DE 2007
(MENSAGEM Nº 531, DE 2007)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 484, 
de 13 de setembro de 2006, que outorga 
permissão à FUNDAÇÃO EDUCATIVA NOR-
DESTE para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada, no município de Lagoa Vermelha, 
Estado do Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Minis-
tro de Estado das Comunicações, o ato que outorga 
permissão à FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso II, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto nº 
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do 
Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No pro-
cesso em questão, a FUNDAÇÃO EDUCATIVA NOR-
DESTE atendeu aos requisitos da legislação específi ca 
e obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a ven-
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cedora da concorrência para exploração do serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 01, de 2007, e na Recomendação nº 01, 
de 2007, desta Comissão. Verifi cada a documentação, 
constatamos que foram atendidos todos os critérios 
exigidos por estes diplomas regulamentares.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos 
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende 
às formalidades legais, motivos pelos quais somos 
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre-
sentamos.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2008. – Deputa-
do José Chaves, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº , DE 2008

Aprova o ato que outorga permissão 
à FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no município de 
Lagoa Vermelha, Estado do Rio Grande 
do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 484, de 13 de setembro de 2006, que outorga per-
missão à FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no município de Lagoa Vermelha, Estado 
do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 2 de abril de 2008. – Deputa-
do José Chaves, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado José Chaves, à TVR nº 207/2007, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Walter Pinheiro – Presidente, Ratinho Junior, Bilac Pinto 
e Paulo Roberto – Vice-Presidentes, Abelardo Cama-
rinha, Ariosto Holanda, Cristiano Matheus, Dr. Adilson 
Soares, Edigar Mão Branca, Elismar Prado, Emanuel 
Fernandes, Gustavo Fruet, Jorge Bittar, Jorge Tadeu 

Mudalen, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Julio 
Semeghini, Jurandy Loureiro, Luiza Erundina, Manoel 
Salviano, Maria do Carmo Lara, Mendes Ribeiro Filho, 
Miro Teixeira, Nelson Meurer, Nelson Proença, Nilson 
Pinto, Paulo Henrique Lustosa, Rodrigo Rollemberg, 
Sandes Júnior, Ana Arraes, Angela Amin, Carlos Willian, 
Cida Diogo, Colbert Martins, Joseph Bandeira, Naza-
reno Fonteles, Paulo Piau, Rafael Guerra, Rebecca 
Garcia e Roberto Britto. 

Sala da Comissão, 9 de abril de 2008. – Deputa-
do Walter Pinheiro, Presidente.

INDICAÇÃO Nº 2.168, DE 2008
(Do Sr. Flávio Bezerra)

Sugere à SEAP – Secretaria Especial 
da Aqüicultura e Pesca que seja implanta-
do o programa nacional de moradia para 
pescadores de baixa renda no estado do 
Ceará.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-
Se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Pesca:
A Constituição Federal, em seu art. 5º, determina 

que todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza e que é garantido o direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 

Especifi camente quanto ao direito à moradia, a 
Constituição prevê no capítulo que trata de direito so-
cial, o Art. 6º, que ora transcrevo “São direitos sociais 
a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à mater-
nidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição”.

O direito à moradia já encontrava previsão consti-
tucional no artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, 
como direito do trabalhador urbano e rural a um “salário 
mínimo, fi xado em lei, nacionalmente unifi cado, capaz 
de atender às suas necessidades vitais básicas e às 
de sua família com moradia, alimentação, educação, 
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdên-
cia social, com reajustes periódicos que lhe preservem 
o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 
qualquer fi m”. 

Contudo, no ano de 2000 por meio da Emenda 
26/2000, o direito a moradia passou a ser descrito como 
direito social, o que demonstra a grande preocupação 
da sociedade como direito essencial das pessoas terem 
um lar digno para sua vivência e de sua família.

Cabe assim ao Estado, a competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
em promover programas de construção de moradias e 
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melhorias das condições habitacionais, nos termos do 
artigo 23, inciso IX, da Constituição Federal.

Portanto, a iniciativa da SEAP em parceria com 
a Caixa Econômica e o Secretaria do Patrimônio da 
União na construção de moradia, vem cumprir um 
dispositivo legal, além de contribuir para melhoria de 
condições de vida dos pescadores.

Ademais, este projeto foi implementado em al-
gumas cidades do sul do país com sucesso, como 
podemos citar a cidade de Rio Grande, São José do 
Norte e Santa Vitória do Palmar, todas do estado do 
Rio Grande do Sul e nas cidades de Garopaba e Im-
bituba, ambas do estado de Santa Catarina. 

Por fi m, gostaria de mencionar que o estado do 
Ceará, principalmente a capital e as cidades litorâneas 
dos arredores, tem a sua população voltada para ati-
vidade da pesca da lagosta. E por este motivo possui 
uma grande quantidade de famílias que sofrem pela 
falta de um lar. 

Diante do exposto, faz-se necessária a implemen-
tação imediata do projeto de moradia desenvolvido pela 
SEAP, nas cidades de Camocim, Itarema, Beberibe e 
Fortim do estado do Ceará.

Sala das Sessões, de abril de 2008. – Deputado 
Federal Flávio Bezerra.

INDICAÇÃO Nº 2.170, DE 2008
(Do Sr. Carlos Souza)

Sugere ao Ministro de Estado da Justi-
ça a celebração de parcerias objetivando a 
inclusão de tribos indígenas em programas 
de melhoria habitacional.

Despacho: Publique-Se. Encaminhe-
Se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Justiça:

Inegavelmente o Governo Federal vem trabalhan-
do para minimizar as desigualdades sociais, especial-
mente aquelas impostas às minorias desfavorecidas.

No fi nal do ano pretérito foi lançado o PAC/FU-
NASA, cuja previsão de investimentos em saneamento 
no quadriênio é de R$ 4 bilhões. 

Referido programa será, primordialmente, dire-
cionado para pequenos municípios, priorizando-se 
diversas áreas, entre as quais aquelas consideradas 
epidêmicas de malária e doenças de chagas, carentes 
de saneamento básico e às comunidades indígenas 
entre outras. 

Na área indígena, serão aplicados cerca de R$ 
200 milhões em 1.377 aldeias, benefi ciando 122 mil 
indígenas. Destes recursos, somente R$ 93,5 milhões, 
ou 42%, irão para a região Norte, onde está concentra-

da a maior população indígena do país – são 125 mil 
índios no total, das mais diversas etnias, alguns deles 
vivendo de forma isolada. Deste total serão benefi cia-
dos cerca de 73 mil índios em 756 aldeias.

Especifi camente no Estado do Amazonas a situ-
ação das tribos indígenas, no que concerne às condi-
ções de vida, chega às raias da calamidade pública. 
Calamidade desconhecida pela Nação e, não raro, 
minimizada pelas autoridades às quais está afeta a 
questão.

De maneira específi ca, referimo-nos às condi-
ções básicas de sobrevivência do ser humano: falta 
de moradia minimamente decente, capaz de proteger 
uma família das adversidades climáticas e dos perigos 
da fl oresta. Desnecessário seria anotar que a falta de 
água potável e de fossas sépticas apresenta-se como 
causa primeira de graves doenças entre a população, 
sobretudo entre as crianças indígenas. 

A título de exemplo, encontra-se nessa situação 
de total descaso as seguintes tribos indígenas:

Apurinã – na calha do Rio Purus;
Baré – na calha do Rio Negro;
Marubo – na calha do Vale do Javari;
Munduruku – na calha do Rio Madeira;
Seterê-Mawé – na calha do Baixo Amazonas e
Waimiri – na calha dos Rios Negro e Solimões.

Posto nestes termos o problema, encarecemos a 
Vossa Excelência a adoção das providências necessárias 
à celebração de parcerias com o Ministério da Saúde e 
Ministério das Cidades, de forma a estender às comuni-
dades especifi cadas, em situação de patente miserabili-
dade, as condições mínimas de acesso à dignidade.

Sala das Sessões, 2008. – Deputado Carlos 
Souza.

INDICAÇÃO Nº 2.171, DE 2008
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministério da Justiça que 
sejam tomadas providências no sentido 
de fi nalizar as perícias de engenharia de 
vários projetos fi nanciados pela Sudam, de 
responsabilidade da Polícia Federal. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-
se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa. 

para apresentar a seguinte indicação:
Segundo matéria publicada na imprensa nacio-

nal, o Ministério Público Federal está correndo contra 
o tempo para evitar a prescrição dos processos contra 
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fraudadores da Superintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia (Sudam), que lesaram a União em mais 
de R$ 1,3 bilhão, e que podem fi car livres de punição 
no fi nal deste ano. Segundo os Procuradores envol-
vidos com a investigação, a Polícia Federal não com-
pletou as perícias de engenharia de vários projetos 
fi nanciados pela Sudam, mas os exames concluídos 
estão sendo fundamentais para a abertura de ações 
de ressarcimento. 

As fraudes ocorridas na Sudam feriram grave-
mente o erário público, além de ter comprometido o 
desenvolvimento econômico nas regiões abrangidas 
por ela. È inaceitável que essas pessoas que agiram 
de ma fé contra a União, desviando milhões de reais 
fi quem impunes, e para evitar que tamanho absurdo 
aconteça é que solicitamos que este Ministério tome 
providências urgentes no sentido de solicitar, junto à 
Polícia Federal, que as perícias sejam concluídas an-
tes que o prazo prescreva. 

Sala das Sessões, 10 de abril de 2008. – Depu-
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

INDICAÇÃO Nº 2.172, DE 2008
(Da Sra. Sandra Rosado)

Sugere ao Ministro da Integração Na-
cional a realização de Obras de Dragagem 
do Rio Mossoró, RN

Despacho: Publique-se. Encaminhe-
se.

Excelentíssimo Sr. Ministro da Integração Nacional
GEDDEL VIEIRA LIMA,

Considerando o cenário dramático causado pela 
cheia do Rio Mossoró, na cidade que carrega o mesmo 
nome, no Estado do Rio Grande do Norte, reporto-me 
a Vossa Excelência para apresentar considerações e 
reivindicações para solução da penosa situação.

Com a ocorrência das acentuadas precipitações 
pluviométricas em todo o Estado do Rio Grande do 
Norte, o nível do Rio Mossoró fi cou dois metros e 
trinta e três centímetros acima do normal. Como con-
seqüência, o rio, que atravessa a cidade de Mossoró, 
transbordou em diversas áreas, colocando em situação 
de perigo os bairros Alto da Conceição, Ilha de Santa 
Luzia, Barrocas e Paredões. Setecentas e setenta e 
duas famílias, segundo dados da Defesa Civil, foram 
desalojadas de suas casas, totalizando quase duas 
mil e quinhentas pessoas. O quadro social da cidade 
agrava-se, ainda, pelos riscos iminentes de epidemias 
como a leptospirose e a dengue.

Indubitável, pode-se salientar, que as chuvas 
das últimas semanas estendem seus danos por toda 
região nordeste. Não se pode duvidar, porém, que 
ação ou omissão do Poder Público, mais ou menos 
intensamente, infl uenciam nas conseqüências dessas 
tragédias. O Rio Mossoró, há cerca de duas décadas, 
recebeu uma obra de tricotomização: a abertura de 
dois canais na zona urbana de Mossoró, a partir do 
seu leito original. Os especialistas são uníssonos em 
assegurar a importância desta obra para a atenuação 
da força das águas, evitando, conseqüentemente, uma 
situação ainda mais grave da cidade.

Na outra face, a falta de uma política pública de 
revitalização e/ou manutenção do rio possibilita essa 
fragilidade em épocas de invernos rigorosos como o 
deste ano. A carência da manutenção do rio deixa com-
prometida a imprescindível desobstrução dos canais, 
assim como a limpeza de suas águas. 

De acordo com a Universidade Federal do Semi-
Árido (UFERSA), a dragagem em determinada área 
do rio, com o aprofundamento de apenas 4 (quatro) a 
5 (cinco) metros, em concomitância com sua manu-
tenção preventiva, evitaria conseqüências desastrosas 
como vistas no inverno deste ano.

Neste contexto não animador, apelo a Vossa Ex-
celência para que sejam elaborados, de maneira ur-
gente e incisiva, estudos para a realização dragagem 
do Rio Mossoró e a conseqüente execução das obras, 
cruciais para a cidade não enfrentar os lamentáveis 
episódios em tempos futuros. 

Venho então, com base no acima exposto, re-
querer de Vossa Excelência, a realização de Obras 
de Dragagem do Rio Mossoró, RN

Sala das Sessões, 09 de abril de 2008. – Sandra 
Rosado, Deputada Federal-RN.

REQUERIMEN1TO Nº 2.542/2008
(Do Senhor Leonardo Monteiro) 

Requer o registro da Frente Parlamen-
tar em Defesa do Rio Doce.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do 

Regimento Interno e do Ato da Mesa nº 69, de 10 de 
novembro de 2005, o registro, nesta Casa, da Frente 
Parlamentar em defesa do Rio Doce, que teve seu lan-
çamento ofi cial em 10 de outubro de 2007, conforme 
documentação em anexo.

Sala das Sessões, 2 de abril de 2008. – Deputa-
do Leonardo Monteiro, PT – MG.
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ESTATUTO DA FRENTE PARLAMENTAR 
EM DEFESA DO RIO DOCE

Art. 1º A Frente Parlamentar em defesa do Rio 
Doce, é uma entidade de direito privado, constituída 
por representantes de todas as correntes de opinião 
política do Congresso Nacional, podendo ter repre-
sentações nas Assembléias Legislativas do Estado 
de Minas Gerais e do Espírito Santo. A Frente tem 
como objetivo defender uma política de recuperação 
do passivo ambiental, estimular o desenvolvimento 
sustentável e a defesa da preservação e conservação 
da Bacia do Rio Doce.

Parágrafo único. A Frente é constituída sem fi ns 
lucrativos, tem sede e foro no Distrito Federal, e tempo 
indeterminado de duração.

Art. 2º A Frente Parlamentar em Defesa do Rio 
Doce tem como fi nalidade:

a) acompanhar a política ofi cial de Recur-
sos Hídricos e de Meio Ambiente, destinadas à 
região da bacia do Rio Doce, manifestando-se 
quando necessário;

b) promover debates, simpósios, semi-
nários e outros eventos pertinentes ao exa-
me das políticas de meio ambiente, cultura e 
recursos hídricos destinadas à Bacia do Rio 
Doce, divulgando seus resultados;

c) promover o intercâmbio com entes as-
semelhados de parlamentos de outros países, 
visando o aperfeiçoamento recíproco das res-
pectivas políticas de defesas das águas;

d) procurar, de modo contínuo, o aperfei-
çoamento da legislação referente aos Recur-
sos Hídricos, infl uindo no processo legislativo 
a partir das comissões temáticas nas duas 
Casas do Congresso Nacional;

e) conhecer e auxiliar na divulgação de 
novos métodos, processos e tecnologias que 
fomentem o desenvolvimento sustentável do 
Rio Doce;

f) apoiar as instituições interessadas na 
defesa do Rio Doce, junto a todos os Pode-
res, inclusive em questões orçamentárias nos 
casos das entidades públicas.

Art. 3º Integram a Frente Parlamentar em Defesa 
do Rio Doce:

a) como membros fundadores os De-
putados Federais e Senadores da República 
integrantes da 53ª Legislatura, subscrevam 
o Termo de Adesão no prazo de trinta dias, 
contados da data de aprovação do presente 
Estatuto;

b) como membro efetivo os parlamenta-
res que subscrevam o Termo de Adesão em 
data posterior à fi xada na alínea anterior;

c) como membros colaboradores os ex-
parlamentares que se interessem pelos obje-
tivos da Frente.

Parágrafo único. A Frente poderá conceder títulos 
honorífi cos a parlamentares, a autoridades e a pessoas 
da sociedade em geral que se destacarem nas análises 
e na prática de políticas em defesa do Rio Doce.

Art. 4º São órgãos de direção da Frente Parla-
mentar do Rio Doce:

a) a assembléia geral integrada pelos 
membros fundadores e efetivos, todos com di-
reitos iguais de palavra, voto e mandato diretivo, 
desde que eleitos para os diversos cargos;

b) a mesa diretora, integrada pelo Presi-
dente, 1º vice-presidente, 2º vice-presidente, 3º 
Vice-Presidente e um Secretário Executivo.

Parágrafo único. Na ausência do Presidente, os 
trabalhos serão dirigidos pelo 1º vice-presidente e na 
sua ausência o 2º vice-presidente.

Art. 5º O Secretário Executivo poderá ser esco-
lhido entre os servidores do Congresso Nacional ou 
funcionários do quadro de Secretários Parlamentares, 
cabendo ao Secretário Executivo assessorar a mesa 
diretora e redigir a ata da reunião. Na ausência do 
Secretário Executivo, outra pessoa será nomeada, ad 
hoc, pelo presidente da mesa.

Art. 6º A Assembléia Geral reunir-se-á, ordina-
riamente, uma vez a cada ano, no mês de outubro e, 
extraordinariamente, sempre que convocada por qual-
quer membro da diretoria.

Parágrafo único. A Assembléia Geral reunir-se-á 
em primeira convocação, no horário e local previamente 
marcado, com a presença de 20% (vinte por cento) de 
seus membros fundadores e efetivos e, em segunda con-
vocação, trinta minutos após, com qualquer número.

Art. 7º Compete à Assembléia Geral:

a) aprovar, modifi car ou revogar, total ou 
parcialmente, o Estatuto da Frente Parlamen-
tar do Rio Doce;

b) eleger e dar posse à Coordenação 
Diretora;

c) zelar pelo cumprimento das fi nalida-
des da Frente;

d) admitir ou demitir membros, conce-
der títulos honorífi cos, homologando atos da 
Diretoria que, neste sentido, forem adotados 
nas assembléias ordinárias;

e) homologar termos de convênios e de 
contratos fi rmados pela Diretoria;

f) apreciar toda e qualquer matéria que lhe 
for apresentada pela Mesa Diretora ou por qual-
quer de seus membros, fundadores ou efetivos.
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Art. 8º A Assembléia Geral, ordinária ou extra-
ordinária, será convocada com antecedência mínima 
de sete dias, através de divulgação via email e/ou 
correspondência.

Art. 9º Compete a Diretoria:

a) organizar e divulgar programas, pro-
jetos e eventos da Frente;

b) nomear comissões, atribuir funções 
específi cas a seus membros, nomear inte-
grantes de missões externas e requisitar apoio 
logístico e de pessoal às mesas da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal;

c) manter contato com as Mesas Direto-
ras e com as Lideranças Partidárias da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal, visando o 
acompanhamento de todo processo legislativo 
que se referir às políticas e às ações na Bacia 
do Rio Doce, realizando o mesmo empenho 
junto aos órgãos afi ns dos demais poderes, na 
União, nos Estados e no Distrito Federal;

d) praticar todos os atos administrativos 
inerentes ao funcionamento da Frente;

e) fi rmar acordos, convênios ou contra-
tos com órgãos públicos ou com entidades 
privadas visando o exame, a discussão e a 
aplicabilidade das políticas e das ações para 
a Bacia do Rio Doce;

f) exercer toda e qualquer prerrogativa e 
tomar as decisões necessárias ao cumprimen-
to das fi nalidades da Frente, observando os 
limites impostos pelo presente Estatuto.

Art. 10. Os mandatos da Coordenação-Diretora 
têm a duração de 3 (três) anos, permitida a reeleição 
para todos os cargos.

Art. 11. As representações da Frente, referidas 
no Art. 1º, terão autonomia própria.

Art. 12. O presente Estatuto entra em vigor nesta 
data, aprovado pela Assembléia Geral de Constituição 
da Frente Parlamentar em Defesa do Rio Doce.

Brasília–DF, 10 de outubro de 2007.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Finda 
a leitura do expediente, passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado José Airton 
Cirilo.

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT-CE. Sem re-
visão do orador.) – Bom dia, Sr. Presidente, grande e 
ilustre Deputado Inocêncio Oliveira, conterrâneo nordes-
tino, é uma honra e um prazer muito grande participar, 
na manhã de hoje, desta sessão, a qual conta com a 
nobre presença do grande cearense e ex-Presidente 
do Congresso Nacional Deputado Mauro Benevides, 
que muito nos honra.

Gostaria, inicialmente, de registrar a ilustre pre-
sença da ex-Primeira Dama de Pentecoste, Dra. Ivo-
neide Rodrigues de Moura, e também de Ilana Cirilo, 
minha esposa, e de meus fi lhos, que acompanham 
esta sessão.

Sr. Presidente, hoje é um dia especial para todos 
nós, brasileiros, porque acabamos de receber uma 
informação extremamente positiva para o País, a de 
que a oferta de empregos com carteira assinada vol-
tou a bater recorde no mês passado, com a abertura 
de mais de 206 mil novas vagas. 

“De janeiro a março foram criados 554 mil 
empregos formais. Os dados foram divulgados, 
ontem, no Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados – CAGED, do Ministério do 
Trabalho. É o melhor desempenho, em com-
paração com períodos anteriores, de toda a 
série histórica do CAGED, desde 1992.

O resultado positivo de março foi a gera-
ção de emprego – 41% a mais do que o saldo 
registrado no mês em 2007 – e signifi cou um 
crescimento de 0,7% no estoque de empregos 
formais da economia. Em relação ao primeiro 
trimestre, o saldo acumulado representa 39% 
de aumento frente a igual período do ano pas-
sado. Nos 12 meses encerrados em março, 1 
milhão e 770 mil novos trabalhadores ingres-
saram no mercado formal.

Em março, com exceção da indústria de 
transformação, os vários setores econômicos 
registraram recorde em geração de emprego. 
O Ministro do Trabalho, Carlos Lupi, destacou o 
crescimento da oferta de emprego no setor da 
construção civil que registrou um saldo positivo 
de mais de 33 mil postos de trabalho. No mes-
mo mês do ano passado, a construção havia 
empregado 17 mil novas pessoas. ‘Esse setor 
está bombando’, comentou o Ministro. 

A indústria teve saldo positivo de 40,4 
mil empregos formais, mas foi praticamente 
o mesmo resultado obtido no mesmo mês de 
2007. Para Lupi, isso não é um sinal de alerta, 
pois as contratações no setor ‘têm potencial’ 
para reagir”. 

Essa é uma notícia extremamente alvissareira 
para todos nós brasileiros que sabemos o grande de-
safi o que é a geração de emprego e renda no nosso 
País. A cada mês, estamos assistindo a uma série de 
anúncios de geração de novos e melhores empregos. 
Com o reajuste do salário mínimo, a massa salarial 
brasileira contribuirá imensamente para que a gente 
possa ter um crescente aumento na massa de compra 
dos trabalhadores e, com isso, haverá mais emprego, 
mais renda, mais produção industrial e mais oportu-
nidade para os trabalhadores.

O Brasil crescerá, como vem crescendo hoje, 
com uma taxa em torno de 5% do PIB, mostrando a 
vitalidade e a certeza da política econômica que vem 
sendo implantada, qual seja a de fortalecer o mercado 
interno e, com isso, criar um mercado de massa, tudo 
em prol da economia do nosso País. 

Portanto, este é um dia muito importante. Fiz ques-
tão de fi car este fi nal de semana em Brasília, nossa 
Capital, para participar dos festejos de aniversário da 
cidade, que orgulha a todos nós brasileiros.

Esta cidade tem um histórico de ousadia, em fun-
ção do sonho do nosso grande Presidente Juscelino 
Kubitschek, que ousou trazer a Capital para o centro 
do Brasil, para o Centro-Oeste. Com isso, deu-se gran-
de impulso ao desenvolvimento do País. Hoje, nossa 
Capital, sem sombra de dúvida, é uma das melhores 
cidades brasileiras. É inclusive Patrimônio Cultural da 
Humanidade, constituindo-se em grande exemplo para 
outros países e, de certo modo, trazendo uma grande 
esperança para o nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 

razão de permuta com o Deputado Mauro Benevides, 
uma das grandes referências desta Casa, concedo 
a palavra à ilustre Deputada Dalva Figueiredo, por 5 
minutos.

Em seguida, passarei à Presidência ao ilustre 
Deputado Veloso.

A SRA. DALVA FIGUEIREDO (PT-AP. Sem re-
visão da oradora.) – Bom-dia, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados e telespectadores.

Inicialmente, quero agradecer ao Deputado Mauro 
Benevides pela deferência e cumprimentar meu com-
panheiro de bancada, Sebastião Bala Rocha.

Hoje, venho à tribuna, Deputado Sebastião Bala 
Rocha, falar sobre o nosso Laranjal do Jari, onde es-
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tivemos semana passada, V.Exa. na quinta-feira, e eu, 
na sexta-feira. Aquele Município, cuja população gira 
em torno de 35 mil habitantes, constantemente, sofre 
com incêndio ou inundações. Grande parte da popu-
lação vive sobre as palafi tas.

Quando lá estive, na sexta-feira, conversei com 
a Prefeita Euricélia; com representantes da Defesa 
Civil Municipal e da Secretária de Mobilização e In-
clusão Social, Marília; com o Coronel Giovani, Coor-
denador da Defesa Civil Estadual. Ao retornar, reuni-
me com representantes do INCRA, com o Delegado 
Alessandro, com o Dalberto, Delegado do MDA, e 
com o Diretor-Presidente do RURAP, Jaezer Dantas. 
A partir daí, fi zemos contatos com a nossa bancada 
e com os Senadores José Sarney e Gilvan Borges e 
conseguimos a liberação, em princípio, de cestas bá-
sicas para o Laranjal e Vitória do Jari. Primeiro, serão 
800 cestas para o Laranjal do Jari, e outras 200 para 
Vitória do Jari.

Paralelamente, a partir do ofício gerado e do de-
creto de estado de emergência baixado pela Prefeita, 
conseguimos ampliar esse atendimento para em torno 
de 69 toneladas de alimentos. Isso graças à mercê de 
uma mobilização conjunta – e quero agradecer ao Se-
nador José Sarney, ao Governador Waldez, enfi m, a 
todos que se empenharam nesse esforço —, e fomos, 
juntos, conversar com autoridades da Força Aérea e 
com o Ministro Jobim, a fi m de conseguirmos o trans-
porte das doações.

Neste momento, Sr. Presidente, deve estar pou-
sando no local o primeiro avião, com 15 toneladas de 
alimentos para a população do Laranjal do Jari. 

São 14 abrigos de escolas municipais e estadu-
ais que estão sendo atendidas pelo Governo do Esta-
do e pelo Governo Municipal. Essas 69 toneladas de 
alimentos devem atender prioritariamente Laranjal do 
Jari, porque Vitória do Jari tem um número menor de 
desabrigados. O grande problema é Laranjal do Jari.

Quero agradecer ao Brigadeiro Saito, ao Coro-
nel Soares, da Aeronáutica, do COMGAR, ao Sr. José 
Roberto, Secretário Nacional de Defesa, ao Ouvidor 
Nacional Agrário, à CONAB do Pará e à Assembléia 
Legislativa do Estado do Amapá, que, no momento de 
difi culdade, quando estava demorando muito o trans-
porte, colocou-se à disposição do Governador, por in-
termédio do seu Presidente Jorge Amanajás. Esse é 
um trabalho que hoje fazemos questão de reconhecer, 
porque todos nós, juntos, conseguimos levar um pouco 
mais de conforto para aquelas famílias. 

Nós temos um desafi o muito grande, que V.Exa., 
Sr. Presidente, Deputado Sebastião Bala Rocha, bem 
conhece. Em Laranjal do Jari, grande parte da popu-
lação vive em palafi tas. Energia elétrica, saneamento 

básico e habitação são um problema sério. Temos em 
torno de 25 milhões de reais para serem liberados pelo 
Ministério das Cidades e pelo Ministério da Integração. 
A Prefeitura, juntamente com o Governo do Estado, 
está tomando as medidas cabíveis para que os proje-
tos técnicos sejam aprovados por intermédio da Caixa 
Econômica, porém, precisamos aprofundar, acelerar 
o processo. Primeiro, porque aquela população pre-
cisa do nosso cuidado e de que cumpramos a nossa 
tarefa de levar-lhes qualidade de vida. Vai passar por 
ali o Linhão Tucuruí—Macapá, que benefi ciará a po-
pulação do Laranjal do Jari. Mas também precisamos 
que a população tenha, com essas novas casas que 
serão construídas, escolas, postos de saúde e postos 
policiais. Não adianta só construir, se não houver um 
conjunto de políticas para que as pessoas saiam das 
margens do rios e das áreas alagadas. 

É mais do que justo com a população do Laran-
jal do Jari, que cede grande parte da sua área para o 
Parque Tumucumaque, que, se não estou enganada, 
até o momento, é o maior parque de preservação das 
nossas fl orestas e do mundo.

Então, é preciso que tenhamos a compreensão 
de que a população do Laranjal do Jari merece melho-
res condições de vida. O Governo Federal, o Governo 
do Presidente Lula, está presente no Laranjal do Jari 
com grandes obras, e o Governo estadual também, 
com grandes obras. A nossa bancada está atuando 
sob a coordenação do Senadores Gilvam Borges e 
José Sarney. Todos nós estamos nos mobilizando em 
relação não só à população do Laranjal do Jari, mas 
também à população de todo o nosso Estado. São 
grandes os investimentos.

E aqui quero também deixar registrada a partici-
pação da Companhia de Eletricidade do Amapá nes-
se trabalho no Laranjal do Jari, por intermédio do seu 
Presidente, Josimar Peixoto, que, juntamente com o 
Governador, não mediu esforços para que a população 
não fi casse desabrigada de casas nem desprovida de 
energia elétrica e de água potável.

Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, 
Deputado Mauro Benevides, pela deferência. 

Estou indo agora para o meu querido Amapá 
participar de alguns eventos. Tenho certeza de que o 
meu companheiro Sebastião Bala Rocha também se 
dirigirá em seguida para o nosso Estado. 

Desejo a todos um bom-dia.
O SR. PRESIDENTE (Veloso) – Desejo à nobre 

Deputada Dalva Figueiredo uma boa viagem e um bom 
fi nal de semana.

Durante o discurso da Sra. Dalva Figuei-
redo, o Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Vice Presi-
dente, deixa a cadeira da presidência, que 
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é ocupada pelo Sr. Veloso, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Veloso) – Concedo a pa-
lavra ao Sr. Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Sem revisão do orador.) – Cumprimento o Sr. Presi-
dente, nobre Deputado Veloso, que representa a Bahia 
nesta Casa e sabe fazê-lo com extraordinário espírito 
público, defendendo os interesses daquela Unidade 
Federada, mas, de um modo geral, de todo o País, 
cumprindo, portanto, com dignidade o seu mandato 
de Deputado Federal; as Sras. e os Srs. Deputados; 
os senhores telespectadores da TV Câmara. E neste 
momento dirijo-me também à Rádio Universitária do 
Ceará, que acompanha os trabalhos desta Casa e, 
sobretudo, o pronunciamento que passarei a ler da 
tribuna da Câmara dos Deputados.

Faleceu, na madrugada de ontem, em Fortaleza, 
o Prof. Ícaro de Souza Moreira, Reitor da Universida-
de Federal do Ceará, cuja competência vinha sendo 
comprovada neste primeiro ano de gestão, graças à 
clarividência e excelente tirocínio administrativo, evi-
denciados sem quaisquer restrições por nossos con-
terrâneos.

Recordo que a sua posse, no ano passado, como 
dirigente máximo da UFC, ocorreu no Gabinete do Mi-
nistro da Educação, Fernando Haddad, com a presen-
ça do Secretário de Ensino Superior, Ronaldo Mota, 
bem assim da bancada federal, que a ele emprestou 
integral apoio para a realização das ingentes tarefas 
à frente daquela entidade, criada há 53 anos pelo ex-
traordinário mestre Antonio Martins Filho, verdadeiro 
ícone da história cultural brasileira.

Sucedendo ao Prof. René Barreira, hoje desem-
penhando as elevadas funções de Secretário de Ci-
ência e Tecnologia do Governo Cid Gomes, o extinto 
desfrutava de excelente conceito junto aos seus pares 
no Conselho Universitário e perante os estudantes dos 
diversos cursos, inclusive nos campi avançados, dis-
seminados por algumas comunas interioranas.

Desde ontem, o corpo de Ícaro Moreira vem 
sendo velado na própria Reitoria, no seu salão nobre, 
com a assistência de autoridades de todos os níveis 
hierárquicos e de segmentos representativos da so-
ciedade civil organizada, notadamente os intelectuais 
e integrantes dos setores acadêmicos.

Distinguido com a amizade pessoal do Prof. Ícaro 
Moreira, com ele troquei idéias sobre a cogitada uni-
versidade, a ser instalada em nossa Unidade Federa-
da, sobre a qual dissertei, recentemente, ao proferir 
discurso no Grande Expediente da sessão de 4 de 
abril passado.

Com o presente registro, Sras. e Srs. Deputados, 
transmito à comunidade universitária e à família do 
saudoso educador o testemunho de minha solidarieda-
de, já que ele foi uma fi gura de marcante relevo entre 
nós, cumprindo exemplarmente os pesados encargos 
à frente da Universidade Federal do Ceará.

Que Deus o tenha no Reino da Bem-Aventurança, 
a que merece, pela correção ética encarnada admira-
velmente ao longo de sua fecunda existência.

Sobre o desaparecimento do Reitor Ícaro de 
Souza Moreira, Sr. Presidente Veloso, o Conselho de 
Reitores fez divulgar na imprensa do Ceará, no dia de 
hoje, a seguinte nota de pesar:

“O Conselho de Reitores das Universi-
dades Cearenses manifesta o mais profundo 
pesar pelo falecimento do Professor Ícaro de 
Souza Moreira, Magnífi co Reitor da UFC.

No ensejo, solidariza-se com a comuni-
dade acadêmica, familiares e amigos do Pro-
fessor Ícaro”.

Assina: Antonio Colaço Martins, Presi-
dente do Conselho de Reitores do Estado do 
Ceará.

Portanto, Sr. Presidente, com este registro, o que 
desejo efetivamente é realçar a personalidade incon-
fundível do grande educador Prof. Ícaro Moreira, que 
iniciara tão profi cuamente uma gestão das mais prós-
peras à frente da Universidade Federal do Ceará. 

Esta a homenagem que, comovidamente, presto 
àquela grande fi gura de educador, com quem estive 
recentemente, Sr. Presidente, trocando idéias sobre a 
realidade universitária brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente; muito obrigado, 
Sras. e Srs. Deputados.

Durante o discurso do Sr. Mauro Benevi-
des, o Sr. Veloso, § 2º do art. 18 do Regimento 
Interno, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Sebastião Bala Rocha, § 2º 
do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Sebastião Bala Rocha) – 
Concedo a palavra ao eminente Deputado Veloso.

O SR. VELOSO (Bloco/PMDB-BA. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, amanhã, dia 19 de abril, é comemorado em 
todo o continente americano o Dia do Índio. Vamos, 
em poucas palavras, lembrar esta data comemora-
tiva: dia 19 de abril, data criada durante a realização 
do Primeiro Congresso Indigenista Interamericano, no 
México, em 1940. 

Atualmente, cerca de 200 mil índios habitam no 
Brasil. Podemos destacar os mais conhecidos no País: 
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aimorés, bororós, caetés, caiapós, carijós, goitacazes, 
ianomâmis e avá-canoeiros.

A verdade é que os índios sempre foram descon-
fi ados, principalmente pelas ameaças e traições.

De que vivem os índios? Eles são muito inteli-
gentes, pois produzem material de preparo alimentício, 
caça, pesca, vestuário. 

Na região de Olivença, sul da Bahia, existe a 
tribo Tupinambás, que tem como cacique Maria Val-
delice Jamopoty Amaral, que tem demonstrado sua 
capacidade na função. Os índios daquela região têm 
verdadeiro respeito por ela, a primeira mulher a se tor-
nar cacique em sua tribo. Os tupinambás de Olivença 
ocupam uma área de aproximadamente 42 mil quilô-
metros. São 27 comunidades, 23 sob a liderança da 
cacique Valdelice. 

É necessário que se faça a demarcação das ter-
ras. É preciso urgência na tramitação dos processos. 
O índio é um ser humano, e temos que dar apoio e in-
centivo a todos. A FUNAI tem de dar mais atenção aos 
índios que precisam do apoio dessa fundação.

Falando ainda sobre os tupinambás de Oliven-
ça, em Ilhéus, Bahia, exatamente na comunidade de 
Santana, que tem como cacique Gildo Silva Amaral, há 
marcas da passagem dos índios, iniciando no Cururupe 
e seguindo por Olivença, Lagoa do Mabaço, Vila Brasil, 
Sururu de Buerarema e Serra do Padeiro.

Em 1999 existiam aproximadamente 500 índios 
cadastrados, sendo que naquela época se intitulavam 
caboclos. Com a chegada da Fundação Nacional de 
Saúde – FUNASA na região, trazendo recursos para 
medicamentos, profi ssionais da área médica, carro para 
transportes, os caboclos se manifestaram e começaram 
a aparecer para se cadastrar como verdadeiros índios. 
Existem, hoje, cerca de 6 mil índios cadastrados, e, 
desses, 4 mil moram e vivem nas comunidades.

Os índios se queixam de que a FUNASA está dei-
xando a desejar. Não há mais veículos para transportar 
doentes, não há funeral, nem medicamentos, sendo 
que a maioria das comunidades não possui energia 
elétrica. Segundo os índios, é necessário com urgên-
cia a construção de um posto médico e salas de aulas. 
Na comunidade indígena de Santana, por exemplo, as 
estradas estão em estado lastimável.

Os tupinambás fazem uma série de reivindica-
ções, tais como: 1 casa de farinha; 2 salas de aula; pos-
to médico; transporte para os doentes; medicamentos; 
profi ssionais da área de saúde; resolução a respeito 
dos problemas do lixão; cesta básica e resolução da 
aposentadoria dos índios idosos.

O Sr. Presidente da Câmara, Deputado Arlindo 
Chinaglia, informou que vai colocar na pauta de votação 
a matéria sobre o Estatuto dos Povos Indígenas, que 

está na Câmara há muito tempo. Esse é um sonho que 
deve ser concretizado, pois não deixa de ser um pleito 
justo. O Índio tem que viver com dignidade.

Parabéns aos índios pelo seu dia. Salve 19 de 
abril!

O SR. PRESIDENTE (Sebastião Bala Rocha) – 
Deputado Mauro Benevides, convido V.Exa. para pre-
sidir a sessão enquanto faço uso da palavra.

O Sr. Sebastião Bala Rocha, § 2º do art. 
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro 
Benevides, § 2º do art. 18 do Regimento In-
terno.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Conce-
do a palavra ao nobre Deputado Sebastião Bala Rocha, 
ilustre representante do Amapá nesta Casa, um dos 
mais destacados daquela unidade federada.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (Bloco/PDT-
AP. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Pre-
sidente, Deputado Mauro Benevides.

Saúdo o Deputado Veloso, as Sras. e os Srs. 
Deputados.

Em primeiro lugar, quero dar as boas-vindas aos 
pedetistas de todo o Brasil, especialmente à delegação 
do Amapá, coordenada pelo Governador Waldez Góes. 
A delegação está em Brasília para participar, a partir de 
hoje, do 4º Congresso Nacional do Partido Democrá-
tico Trabalhista, o PDT, evento que será aberto daqui 
a pouco, no começo da noite, no Bay Park.

Toda a militância e todas as lideranças pedetistas 
do Brasil, sejam bem-vindas a Brasília. Sem dúvida ne-
nhuma, teremos um grande congresso. Vamos reforçar 
teses importantes do trabalhismo, das questões agrária 
e de soberania nacional. Vamos reformular certamen-
te algumas propostas, temas do nosso estatuto, mas 
sobretudo ter momentos de grandes debates sobre 
assuntos de interesse nacional.

O congresso vai marcar a história do PDT, sem 
dúvida alguma, e vai ainda mais alavancar nosso par-
tido, no sentido de que seja um dos mais fortes deste 
País e um dos mais identifi cados com a população 
brasileira, sobretudo com a classe trabalhadora.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o segundo 
assunto que trago à tribuna nesta manhã é a respeito 
de importante audiência pública que a Comissão de 
Direitos Humanos realizou ontem – começou pela ma-
nhã, mas se estendeu até o começo da tarde – para 
tratar dos fatos, das circunstâncias da denominada 
Operação Condor.

A audiência pública, requerida pelo eminente 
Presidente da Comissão, Deputado Pompeo de Mat-
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tos, trouxe a Brasília importantes autoridades, tanto do 
Brasil quanto do exterior, no caso, da Argentina.

Estiveram presentes o Ministro Paulo Vannuchi, 
que confi rmou que, assim que o clima político permi-
tir, haja vista as disputas que estão acontecendo – to-
mam conta do noticiário —, a Ministra Dilma Rousseff 
colocará à disposição de toda a população brasileira 
as informações que foram repassadas pela Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos para a Casa Civil da 
Presidência da República, que devem, portanto, ser 
divulgadas num futuro próximo.

Esteve presente o Deputado Remo Carlotto, Pre-
sidente da Comissão de Direitos Humanos da Argen-
tina.

Aliás, ontem, na audiência pública, foi assinado 
um acordo entre a Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias da Câmara dos Deputados do Brasil e a Co-
missão de Direitos Humanos da Argentina, para que, 
conjuntamente, possam aprofundar as investigações, a 
busca da verdade, da memória e da justiça sobre esse 
período obscuro e tenebroso que tomou conta da Amé-
rica Latina e do Brasil também entre 1964 e 1985.

A Operação Condor é exatamente uma confi rma-
ção de que os serviços de inteligência desses países 
trabalharam conjuntamente para eliminar os que se 
opunham às ditaduras que aconteciam na América 
Latina.

No Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile, 
os serviços de inteligência atuavam conjuntamente 
para eliminar até mesmo estrangeiros que estivessem 
em seu território. Denunciados pelos serviços de in-
teligência do país de origem, eram eliminados muitas 
vezes no país vizinho.

Esteve presente também o Sr. Jair Krischke; o 
escritor Nilson Cezar Mariano, autor do livro Operação 
Condor; Bruno Huck, da Central dos Trabalhadores da 
Argentina; e Christopher Goulart, neto do Presidente 
João Goulart, que também debateu conosco todos 
esses episódios.

Muitos dados, muitas informações já praticamente 
são conclusivas no sentido da afi rmação de que re-
almente houve um acerto, um grande entendimento, 
um grande acordo, entre as ditaduras desses países, 
para eliminar seus opositores.

E mais: a Comissão de Direitos Humanos e Mi-
norias concluiu a audiência pública com a decisão 
de continuar aprofundando os elementos e os dados 
abrangidos pelas informações da Operação Condor.

E nós, eu e a Deputada Jusmari Oliveira, estamos 
apresentando um requerimento para que a Subcomis-
são de Anistia da Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias da Câmara dos Deputados possa dedicar-se, 

de forma permanente, ao estudo e ao aprofundamento 
da verdade histórica, da memória e da justiça.

No contexto de toda essa análise, de toda essa 
busca da verdade, está a morte do Presidente João 
Goulart. Muitos depoimentos indicam a possibilidade 
de assassinato. Em vez de morte natural, o que se su-
põe, pelos indicativos que se tem, é que Presidente 
João Goulart teria sido envenenado.

S. Presidente, o Brasil precisa resgatar a sua me-
mória, fazer justiça. E justiça para as futuras gerações 
signifi ca, exatamente, resgatar a história, a memória, 
para que possamos, de uma vez por todas, evitar qual-
quer episódio que venha atravancar, jogar por terra a 
nossa democracia, a exemplo da ditadura que eliminou 
centenas, milhares de pessoas. Estima-se que, só na 
Argentina, mais de 30 mil pessoas foram eliminadas 
pela ditadura. No contexto de todas as ditaduras, mais 
de 40 mil pessoas foram eliminadas.

Sr. Presidente, mais uma vez, quero saudar to-
dos os pedetistas que chegam a Brasília para o gran-
de Congresso Nacional do PDT, que acontece a partir 
de hoje.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Ao 

cumprimentar o nobre Deputado Sebastião Bala Rocha, 
peço a S.Exa. que retome a presidência dos trabalhos 
da sessão de hoje.

O Sr. Mauro Benevides, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Sebastião Bala 
Rocha, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Sebastião Bala Rocha) 
– Concedo a palavra ao Sr. Deputado Inocêncio Oli-
veira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR-PE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a cada dia que passa, as notícias ruins pa-
recem se multiplicar: acidentes banais de trânsito aca-
bam tragicamente com vidas produtivas, promissoras, 
repletas de esperança. São motoristas de carros que 
se chocam de frente, ou condutores de motocicletas 
que abusam de sua mobilidade e acabam debaixo das 
rodas de algum ônibus ou caminhão. 

A facilidade cada vez maior de aquisição de um 
veículo automotor, decorrente da atual onda de pro-
gresso econômico, nos força a uma refl exão. É óbvio 
que ninguém deseja impedir que um trabalhador que 
ganha sua vida honestamente, com o suor de seu 
rosto, adquira um meio de transporte que facilite sua 
chegada ao local de trabalho. É igualmente óbvio que 
ninguém pode conceber que o tráfego continue em sua 
rota de desregramento acentuada, de modo a permi-
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tir a escalada de mortes violentas, testemunhadas a 
cada dia por qualquer pessoa que saia à rua. Em São 
Paulo, por exemplo, as estatísticas indicam que morre 
mais de 1 motoqueiro por dia, só na Capital.

O que fazer quando muitos chefes de família saem 
para trabalhar da maneira mais tranqüila e serena, pela 
manhã, e não voltam? Precisamos pensar. Precisamos 
debater este assunto exaustivamente e, quem sabe, 
chegar a algumas conclusões sobre algumas ações 
a serem seguidas.

É preciso lembrar, em primeiríssimo lugar, a des-
proporção que existe entre uma motocicleta e um ve-
ículo de 4 rodas. Enquanto um automóvel, ônibus ou 
caminhão possui uma carenagem de metal que protege 
todo o veículo e seus ocupantes, o pára-choques de 
uma motocicleta é composto, literalmente, pelos joe-
lhos do motociclista. É preciso lembrar também que as 
regras de trânsito – e, vamos e venhamos, as regras 
de sobrevivência pura e simples de um ser humano – 
proíbem o tráfego de motocicletas pelos chamados “cor-
redores”, que se formam entre os veículos de 4 rodas 
que ocupam as pistas de rolamento. Seria o caso de 
obrigar as fábricas de motocicletas a equipar os novos 
modelos com side-cars, de maneira a aumentar natu-
ralmente sua largura com uma terceira roda e com isso 
impedir que os mais afoitos – infelizmente, a grande 
maioria dos motociclistas – consigam andar por entre 
os carros e ônibus, nessa perigosíssima roleta-russa 
que não raro termina em morte?

Quem sabe, talvez, obrigar todos os candidatos 
a motociclistas, isto é, aqueles que se matriculam nas 
auto-escolas, a fazer uma extensa visita ao setor de 
politraumatizados dos hospitais para ver em primeira 
mão o que é uma pessoa com as pernas quebradas, ou 
paraplégica, ou tetraplégica, em decorrência de suas 
estripulias no trânsito? São apenas pontos de partida 
pinçados aleatoriamente para uma ampla discussão 
que se faz necessária sobre o tema.

O fato é o seguinte: as campanhas educativas 
sobre segurança, educação e civilidade no trânsi-
to não têm surtido os efeitos necessários. Por outro 
lado, não se pode permitir que o tráfego de veículos 
se transforme numa espécie de fator de “seleção na-
tural” da população. É necessário que surjam novas 
idéias, novos conceitos – não necessariamente novos 
regulamentos. Essa é uma questão de vida ou morte 
para milhões de brasileiros, todos os dias. Não apenas 
a população, mas a classe política, as indústrias e o 
Governo precisam se reunir para colocar fi m a esse 
holocausto diário que é o trânsito brasileiro, nas gran-
des e pequenas cidades de nosso País.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Sebastião Bala Rocha) – 
Passa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra, com muita alegria, ao grande 
líder do Ceará e do Brasil, que presidiu o Congresso 
Nacional, Deputado Mauro Benevides.

O  SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE.) 
– Sr. Presidente, nobre Deputado Sebastião Bala Ro-
cha, inicialmente, meus agradecimentos por essa re-
ferência encomiástica à minha vida parlamentar com 
alusão, de forma específi ca, ao fato de haver presidido, 
na década passada, o Congresso Nacional e, conse-
qüentemente, ter cumprido ali a delegação que me 
foi atribuída por leais companheiros do Senado Fede-
ral. Por força da estrutura bicameral imperante entre 
nós, nas reuniões do Congresso, presidi igualmente 
sessões que tiveram lugar nesta Casa, que hoje tem 
à testa dos seus destinos o nobre Deputado Arlindo 
Chinaglia, que aqui tem evidenciado clarividência e 
descortino incomparáveis, comandando os debates 
e, sobretudo, as grandes articulações políticas que 
se processam no curso dos debates e na solução de 
problemas cruciais para o povo brasileiro. 

Sras. e Srs. Deputados, na manhã de ontem, no 
Salão Nobre da Câmara dos Deputados, com a presen-
ça dos Presidentes Arlindo Chinaglia e Garibaldi Alves 
Filho, realizou-se evento solene sob a coordenação do 
Departamento de Direito da UnB, com o objetivo de 
realçar o transcurso, a 5 de outubro vindouro, dos 20 
anos de promulgação da Lei Maior do País, da qual é 
o primeiro signatário o extraordinário homem público 
Ulysses Guimarães, a quem se considera, por seus 
méritos incontáveis e pela luta indormida que empre-
endeu, o autêntico reconstrutor do Estado Democrá-
tico de Direito. 

Na condição de 1º Vice-Presidente da Assem-
bléia Nacional Constituinte, fui distinguido com o con-
vite para fazer-me presente ao oportuno cometimento, 
numa deferência menos à minha pessoa e muito mais 
aos preclaros colegas, quer Senadores ou Deputados, 
que foram partícipes da elaboração do Documento 
Básico vigorante. 

Mencione-se, por oportuno, que, nesta mesma 
tribuna, quando se lançava o portal da Constituição 
vintenária, coube a mim e ao Presidente da Câmara 
relembrar fatos excepcionais, assinaladores de momen-
tos de incessante trabalho promovido por parte dos que 
foram incumbidos de redigir a Lei Magna brasileira. 

Recordei, na ocasião, alguns acontecimentos 
relevantes nos 2 anos de permanente atividade da 
Assembléia. 
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O primeiro deles, Sr. Presidente, foi o movimen-
to denominado Centrão, que exigia imediata reformu-
lação regimental, ensejando inevitável fl exibilização 
das normas vigentes, sem o que os trabalhos não 
prosseguiriam, conforme acentuava o Líder Roberto 
Cardoso Alves, em nome de ponderável corrente de 
legisladores. 

Destaco , nobres colegas, que aquele foi um mo-
mento crucial para os rumos da Assembléia, porque, 
se não contássemos com uma corrente parlamentar 
numericamente ponderável, com fi guras da maior ex-
pressão no cenário político brasileiro, teríamos difi cul-
dades insuperáveis em completar a ingente tarefa que 
nos fora imposta em razão de conjuntura política incerta, 
depois de tantos anos de cerceamento das liberdades 
públicas, de prisões injustas e de processos iníquos, 
com a implantação de regime marcado pelo autorita-
rismo perdurante por 21 anos. Tivemos, portanto, de 
mudar o Regimento Interno da Assembléia Nacional 
Constituinte, elaborado logo nos primeiros momentos 
pelo então Senador Fernando Henrique Cardoso, que 
formatara o texto que haveria de orientar os trabalhos 
das Comissões Temáticas e de Sistematização, enfi m, 
o trâmite das emendas a serem submetidas ao crivo 
do Plenário soberano. 

E digo soberano, Sras. e Srs. Deputados, porque 
fomos investidos do poder originário, o que nos confe-
ria a maior autenticidade possível. Esse poder originá-
rio a que me reporto é o decorrente da emanação da 
vontade popular expressa no veredictum das urnas. E 
foi com esse poder originário que funcionamos aqui, 
no objetivo de elaborar a Carta cidadã, assim cogno-
minada pelo grande Ulysses Guimarães, certamente, 
porque todos os segmentos da cidadania tinham suas 
pretensões acolhidas no texto que então elaboráva-
mos e que foi promulgado na memorável tarde de 5 
de outubro de 1988. 

Representam-se explicitamente na Carta, Sr. 
Presidente, os direitos da criança, do adolescente, 
do idoso, do defi ciente, do índio, do negro, da mulher. 
Esses diversifi cados segmentos sociais tiveram suas 
reivindicações inseridas no texto constitucional. Certa-
mente por isso, essa interpretação tornou-se implícita 
na manifestação do Presidente Ulysses Guimarães, 
quando exibiu um exemplar da nova Constituição diante 
de milhões de telespectadores, denominando-a Car-
ta cidadã, num instante em que fi cou precisamente 
sinalizado o reencontro com o Estado Democrático 
de Direito. 

Sras. e Srs. Deputados, impusera-nos o Centrão 
uma reforma regimental, e Ulysses Guimarães enten-
deu de confi ar a mim, modesto Senador pelo Ceará, 
mas 1º Vice-Presidente da Constituinte, a tarefa de 

reformular o Regimento e fazer  aquelas concessões 
sem as quais o Centrão não permaneceria no plenário, 
não ofereceria o quorum indispensável à realização 
das discussões e das votações que transformariam 
cada emenda em um dispositivo a ser integrante da 
Lei Maior brasileira. 

Foi um trabalho ingente, com vistas a conciliar 
interesses confl itantes que reclamavam clarividência 
para entender a conjuntura emergente que se situava 
diante de todos nós. Afi nal, elaboramos a mudança do 
Regimento, com o acatamento da exigência daquela 
corrente de que qualquer matéria somente fosse apro-
vada com 280 votos do Plenário, somados os Sena-
dores e os Deputados Constituintes. 

Sem isso não teríamos votado, como o fi zemos, 
a Carta que passou a vigorar a partir de 5 de outubro 
de 1988.

Ainda destaco a patética conclamação que sen-
sibilizou não apenas a nós, Constituintes, mas também 
e sobretudo a milhões de brasileiros que escutaram 
as palavras de Ulysses Guimarães. Dizia ele, clara e 
peremptoriamente, que a Constituição jamais poderia 
ser afrontada, deveria ser respeitada e obedecida por-
que iria direcionar a vida política, econômica, social e 
cultural do Brasil.

Foi esse o primeiro incidente relevante que me 
permito destacar nesta Casa e que foi aludido na co-
memoração de ontem, na manifestação do Presiden-
te Arlindo Chinaglia, que saindo do texto preparado, 
discursou com a emoção de um patriota que pôde 
alcançar a extensão e a profundidade do documento 
de que sou o segundo signatário, antecedido apenas 
pelo grande brasileiro Ulysses Guimarães. 

Outro incidente que me permito relembrar neste 
instante, Sr. Presidente, é o que houve por força das 
inserções constantes das iniciativas parlamentares, 
das emendas que eram apreciadas nas Comissões 
Temáticas e, depois, submetidas ao crivo da Comissão 
de Sistematização.

Em meio a tudo isso, houve a manifestação do 
então Presidente da República, José Sarney, que teve 
magnífi co desempenho sobre a estrutura da governa-
bilidade. Entendia S.Exa. que ela seria inviabilizada 
diante da inclusão de conquistas sociais capazes de 
onerar sensivelmente o Erário. Eram conquistas como 
a licença-maternidade, a licença-paternidade e outros 
direitos assegurados aos trabalhadores.

A esse respeito, Sr. Presidente, gostaria de lem-
brar que fui autor da emenda que garantiu aos traba-
lhadores brasileiros a unifi cação do salário mínimo. 

Se V.Exa. compulsar a Constituição, identifi cará 
no art. 7º item que preceitua que o trabalhador terá 
direito a um salário mínimo, entre vírgulas, “nacional-
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mente unifi cado”, conseqüência de emenda de minha 
autoria. Essa proposta garantiu, portanto, a perenida-
de, no texto constitucional, daquilo que eu já obtivera 
por meio de lei ordinária aprovada ao tempo em que 
exercia o mandato de Senador da República. Para fazer 
justiça à história, ressalto que a lei foi sancionada pelo 
General João Baptista de Figueiredo, que entendeu a 
justeza da citada proposição, uma vez que não tinha 
sentido o País permanecer subdividido em 4 regiões, 
sendo a última delas o Nordeste, o que fazia com que 
os trabalhadores do Ceará, de Pernambuco, do Rio 
Grande do Norte e da Paraíba se deslocassem até 
São Paulo, o grande Estado bandeirante, atraídos por 
um salário mínimo maior.

Portanto, Sr. Presidente, a Constituição trouxe 
esta inovação: a unifi cação do salário mínimo nacional, 
por cuja defesa penso haver-me credenciado diante 
das classes obreiras do País. 

E, quando José Sarney exteriorizou por meio da 
televisão visível apreensão diante dos desdobramen-
tos decorrentes do cumprimento da letra constitucio-
nal, Ulysses, sob os aplausos de todos nós, ocupou 
também uma cadeia de televisão a fi m de defender a 
soberania da Assembléia Nacional Constituinte, afi r-
mando que havíamos sido incumbidos de preparar 
uma Carta e que haveríamos de fazê-lo com extrema 
responsabilidade, sem  conduzir o País a um estágio 
de ingovernabilidade, o que efetivamente não ocorreu, 
porque, a partir daquele momento, o cumprimento da 
Carta foi sendo processado pelo Presidente José Sar-
ney, que então substituía o saudoso Tancredo Neves.

A propósito, estamos tão próximos do 21 de abril, 
que não me dispensaria, neste momento, ao fazer 
essa referência, de também prestar uma homenagem 
ao grande Tancredo Neves, com quem convivi tão de 
perto e que desapareceu, exatamente no Dia de Tira-
dentes, data da Inconfi dência. Anualmente, reúnem-se 
na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, autoridades 
sempre galardoadas com a grande Comenda da Incon-
fi dência por parte dos Governadores que têm dirigido 
aquela portentosa Unidade da Federação.

Sr. Presidente, há um fato signifi cativo que me 
permito lembrar neste instante: a Carta que começá-
ramos a elaborar tinha conotação parlamentarista. Era 
essa a tendência predominante neste Plenário, e para 
tal sistema se direcionavam os trabalhos procedidos na 
ocasião. Mas, em determinada fase, defrontamo-nos 
com outro contexto emergente, trabalhado habilmente 
pelo Presidente do Senado Federal, o saudoso Senador 
Humberto Lucena, o qual, louvando-se em 2 consultas 
plebiscitárias, que apontavam o presidencialismo como 
a melhor forma de Governo para o País, fez um esforço 
ingente para alterar o rumo das articulações. 

Assim, a Carta, então direcionada ao Parlamen-
tarismo, adotou outra direção doutrinária, passando a 
ser presidencialista, embora contendo alguns institu-
tos reconhecidamente parlamentaristas, a exemplo da 
medida provisória.

A medida provisória, com o atravancamento da 
Ordem do Dia das Casas do Congresso Nacional, 
tem, aliás, sido um obstáculo permanente ao trâmite 
de matérias de interesse parlamentar, mas, felizmente, 
graças ao empenho do Presidente Arlindo Chinaglia, 
com o endosso do Presidente Garibaldi Alves Filho, a 
questão acha-se virtualmente superada, chancelada 
igualmente pelas lideranças partidárias.

Graças  ao empenho do dirigente máximo desta 
Casa, bem assim como as enfáticas manifestações 
do titular do Senado e, sobretudo, à compreensão das 
agremiações políticas, mantivemos o instituto, sim, mas 
dentro de parâmetros regimentais menos drásticos, 
que já não obstaculizarão de maneira insuperável os 
trabalhos levados a efeito no plenário da Câmara dos 
Deputados e na outra Casa do Parlamento.

No nosso entender, esses 3 incidentes são os 
que acentuadamente merecem o registro desta tribuna, 
quando estamos prestes a comemorar os 20 anos da 
Carta cidadã, que ainda possui dispositivos passíveis 
de regulamentação que lhes ofereçam efi cácia e apli-
cabilidade. Hoje, nós, legisladores ordinários, somos 
acusados porque não procedemos ao exame desses 
dispositivos nem durante o processo revisional, pre-
visto para 1993, ou seja, 5 anos depois da promulga-
ção da Carta.

Nessa época, quando eu estava na condição de 
Líder do PMDB no Congresso Nacional, e a Relato-
ria era ocupada pelo então Deputado e hoje Ministro 
Nelson Jobim, nós deveríamos processar a revisão 
da Carta, a fi m de escoimá-la daquilo que pudesse 
ser algum equívoco ou alguma inserção perfeitamen-
te dispensável. Com isso, daríamos uma feição de 
perfeccionismo ao que se elaborara durante 1987 e 
1988, quando se realizou, neste mesmo plenário, a 
Assembléia Nacional Constituinte, instalada no dia 1º 
de fevereiro de 1987 pelo então dirigente máximo do 
Supremo Tribunal Federal, Ministro Moreira Alves.

Sr. Presidente, ontem, na solenidade a que aludo, 
realizada no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, 
o eminente colega Arlindo Chinaglia fez uma oração 
primorosa; saiu do texto formal, do discurso, e preferiu 
falar ao currente calamo, a fi m de que as suas emo-
ções e as interpretações conseqüentes surgissem na 
espontaneidade de uma interpretação absolutamente 
correta. Da mesma forma procedeu o Senador Gari-
baldi Alves Filho.
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Ambos  mencionaram a questão das medidas 
provisórias, fazendo-o de forma a resguardar o inte-
resse do Poder Legislativo.

Ambos os discursos enfocaram o tema, numa 
sintonia verdadeiramente admirável, mostrando ha-
ver entendimento entre Arlindo Chinaglia e Garibaldi 
Alves Filho, o que é extremamente importante para o 
fortalecimento do Congresso.

Professores e alunos da Universidade de Brasí-
lia, entre os quais o professor de Direito José Osvaldo, 
além de autoridades como os procuradores da Repú-
blica convidados para a solenidade no Salão Nobre 
da Câmara, prestigiaram o evento, que valeu como 
preparatório do grande acontecimento que esta Casa 
vai realizar no dia 5 de outubro deste ano em come-
moração ao 20º aniversário da Carta.

Eu destacaria, nestes instantes fi nais, que, quan-
do a Carta cidadã completou 15 anos, o Senado Fe-
deral entendeu de realizar um seminário com a pre-
sença de preclaros juristas, entre os quais o Ministro 
e ex-Senador Paulo Brossard de Souza Pinto, que 
pontifi cou uma intervenção lúcida e abalizada naquele 
magno evento.

O seminário realizou-se no Auditório Petrônio 
Portela. Talvez o único fato inusitado haja sido a cir-
cunstância de o Presidente do Senado haver convi-
dado a mim – não na condição de ex-Presidente do 
Congresso, mas na de 1º Vice da Assembléia Nacional 
Constituinte – para dirigir os trabalhos do seminário, 
que teve afl uência inusitada, porque contou com a 
participação de universitários de Brasília, que fi zeram 
questão de interpretar aquele marco, a comemoração 
do 15º aniversário da Carta Cidadã, promulgada em 5 
de outubro de 1988, como algo de signifi cação histórica 
na tradição jurídico-constitucional brasileira.

Se nos 15 anos da Lei Maior já tivemos, de forma 
esplendorosa, a rememoração de algo excepcional, 
que diria eu, Sr. Presidente, da preocupação, hoje, dos 
Presidentes Arlindo Chinaglia e Garibaldi Alves Filho, 
ambos sintonizados a fi m de dar expressão ainda mais 
realçante aos 20 anos da Constituição da República 
Federativa do Brasil?

Essas 2 décadas  de Constituição haverão de ser-
vir para conscientizar a comunidade brasileira acerca 
de sua relevância, obrigar-nos a cumpri-la e respeitá-la 
e não permitir que seja afrontada, como lapidarmente 
destacou Ulysses Guimarães, vulto notável que não 
me canso de exaltar, uma vez que foi, sem dúvida, o 
grande batalhador em prol do Estado Democrático 
entre nós.

Por isso é que entendi de comentar hoje a reu-
nião realizada ontem nesta Casa, com a presença de 
ilustres convidados, mas, particularmente, marcada, 

repito, pelos importantes pronunciamentos dos Presi-
dentes Arlindo Chinaglia e Garibaldi Alves Filho, pro-
nunciamentos que se identifi caram em seus itens fun-
damentais, sobretudo no que respeito ao trâmite das 
medidas provisórias. Ambos foram enfáticos, precisos 
e enérgicos em condenar o processo de tramitação de 
tais proposições, mas o Presidente Arlindo Chinaglia 
já trazia consigo a fórmula, de tessitura muito bem 
urdida por ele próprio, com a colaboração de Líderes 
de inquestionável expressão nesta Casa, de modifi car 
esse processo.

Isso, sim, foi o acontecimento a que assistimos 
ontem, e eu não me dispensaria, no Grande Expediente 
desta sessão, de ressaltar aquela iniciativa dos alunos 
da UnB levada a efeito por meio do Departamento de 
Direito. Aliás, há poucos dias, essa universidade foi 
alvo de incidentes extremamente lamentáveis, que 
justifi caram a destituição do seu Reitor e Vice-Reitor, 
o que levou a que se designasse um reitor pro tem-
pore para dirigir, até a eleição do próximo substituto, 
aquele grande centro cultural, criação da genialidade 
do grande, do extraordinário educador Darcy Ribeiro, 
com quem convivi de perto, ao tempo em que juntos 
desempenhávamos mandato de Senador da Repú-
blica – ele pelo Rio de Janeiro, e eu na condição de 
representante do Ceará.

Sr. Presidente, permitiu-me V.Exa. que, neste 
Grande Expediente, fi zesse essa menção explícita à 
solenidade de ontem, mas sem olvidar a homenagem 
reiterada à Carta de 5 de outubro de 1988, a qual de-
fenderemos, preservando-a e tornando-a respeitada 
por todos os segmentos da opinião pública brasileira, 
porque ela é um instrumento que, basilarmente, orienta 
a vida do próprio País, das suas unidades federadas, 
dos seus municípios e de todos os cidadãos. A Cons-
tituição teve o grande mérito de arraigar entranhada-
mente a consciência de cidadania no seio dos nossos 
compatrícios.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados e telespectadores da TV Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Veloso) – Parabenizo o 
nobre Deputado Mauro Benevides pelo excelente pro-
nunciamento.

Durante o discurso do Sr. Mauro Benevi-
des, o Sr. Sebastião Bala Rocha, § 2º do art. 
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Veloso, § 
2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Veloso) – Dando seqüência 
ao Grande Expediente, concedo a palavra ao nobre De-
putado Bruno Rodrigues, do PSDB de Pernambuco.
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O SR. BRUNO RODRIGUES (PSDB-PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, mais uma vez a natureza mostra a incapaci-
dade do Governo Lula de prevenir e proteger o povo 
brasileiro contra catástrofes. Lula e seus 35 Ministérios 
foram incapazes de impedir a proliferação da dengue 
no Rio de Janeiro, de recuperar a esburacada malha 
viária nacional, de garantir efetivamente o fornecimen-
to de energia elétrica para o decênio, bem como de 
evitar a morte de inúmeras pessoas e grandes perdas 
materiais devido às intempéries que ocorrem periodi-
camente no País.

O atual Governo não planeja, portanto, não corri-
ge as eventuais falhas nos programas em andamento 
e também não investe o necessário na infra-estrutura. 
Apenas colhe o que foi plantado em governos anterio-
res, preocupando-se somente em aglutinar benefícios 
sociais já implantados e expandi-los.

Infelizmente, Sr. Presidente, além do desastre na 
Saúde provocado pela epidemia da dengue no Rio de 
Janeiro e em outros municípios, do aumento da evasão 
escolar na educação e da crise da segurança pública, a 
falta de investimentos em infra-estrutura, principalmen-
te em saneamento básico, mata milhões de pessoas 
anualmente vítimas de doenças endêmicas.

Apesar de ter sido advertido diversas vezes pela 
Oposição nesta Casa e por especialistas e entidades 
do setor, o Governo Lula não priorizou a infra-estrutura, 
que é condição necessária para a melhoria do bem-
estar da população, e permite que todos tenham acesso 
a serviços básicos como eletricidade, comunicações, 
transportes urbanos e saneamento. Ao mesmo tempo, 
a ampliação da infra-estrutura promove a redução de 
custos, o aumento da produtividade, o aprimoramento 
da qualidade dos bens e serviços da estrutura produ-
tiva e a consolidação da integração regional.

Embora o BNDES – Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social tenha contribuído, por 
meio de sua criteriosa análise de investimentos e a 
liberação de recursos, para a oferta de serviços de 
infra-estrutura para o crescimento do País, não con-
seguiu suprir as necessidades da demanda.

Para restabelecer a cultura do planejamento, o 
Governo Lula criou, no ano passado, o Programa de 
Aceleração do Crescimento, o conhecido PAC, que 
prevê investimentos da ordem de 504 bilhões de reais 
até o ano de 2010 em projetos de infra-estrutura. E, 
com todas as suas falhas, Sras. e Srs. Deputados, o 
PAC tem o mérito de colocar a infra-estrutura no centro 
dos debates do País.

Com o PAC, retomam-se as discussões sobre 
o papel do Estado no planejamento estratégico e na 
defi nição das prioridades e cria-se, principalmente, 
uma agenda de crescimento para os próximos anos. 
A meta do programa é garantir as condições para a 
expansão da economia brasileira em torno de 5% do 
PIB nos próximos anos.

Com o PAC, Sr. Presidente, cria-se a expectativa 
de uma agenda de crescimento e o reconhecimento da 
importância crucial dos investimentos em infra-estrutura 
para tirar o País do marasmo econômico, porém é pre-
ciso colocar a teoria em prática, pois não é a primeira 
vez na história do Brasil que se produz um programa 
de planejamento econômico para o crescimento, cujos 
resultados positivos resultassem em avanços para a 
economia brasileira.

Acho importante trazer a esta tribuna, Sras. e 
Srs. Deputados, um breve relato sobre os programas 
estratégicos já executados no Brasil para, em segui-
da, discutir o PAC.

Em 1947, o Presidente Dutra fez a primeira tentati-
va estatal de planejamento estratégico em longo prazo, 
com um plano direcionado para a saúde, alimentação, 
transporte e energia, o denominado Plano Salte. 

Em 1956, o Presidente Juscelino Kubitschek lan-
çou o Plano de Metas, com ênfase na construção de 
usinas hidrelétricas, estradas de rodagem e a trans-
ferência da Capital para Brasília.

No período do regime militar, foi lançado o Plano 
Nacional de Desenvolvimento – PND I e II, com proje-
tos que visavam à integração nacional e investimentos 
na indústria de base.

Durante a década de 1980 – a conhecida dé-
cada perdida – e início da década de 1990, o País, 
além do endividamento externo e interno, padeceu 
de uma crise infl acionária sem precedentes e pouco 
desenvolveu-se.

Com a estabilidade econômica obtida pela im-
plementação do Plano Real em 1994, a tradição de 
planejamento estratégico foi retomada pelo Governo 
Fernando Henrique Cardoso, que lançou o Plano Plu-
rianual – PPA, conhecido como Brasil em Ação, de 1996 
a 1999, e o plano Avança Brasil, de 2000 a 2003.

Os programas lançados no período do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso foram prejudicados pela 
escassez de recursos e, principalmente, devido às 
turbulências provocadas pelas crises internacionais, 
entretanto, serviram de base para, atualmente, o Go-
verno elaborar o chamado PAC.

Na atualidade, Sras. e Srs. Deputados, a con-
juntura é bem mais favorável à realização do que está 
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planejado no PAC do que em outros programas, pois 
a economia mundial, felizmente, está em um ciclo vir-
tuoso e não ocorreram graves crises fi nanceiras inter-
nacionais nos últimos anos. Entretanto, a realização 
do PAC, assim como em épocas anteriores, esbarra 
na alocação de recursos, que são escassos para as 
enormes necessidades da infra-estrutura do País. 
Portanto, o sucesso do PAC e seus benefícios para 
os brasileiros passa pelo criterioso uso dos escassos 
recursos disponíveis. 

O Sr. Mauro Benevides – Permite-me V.Exa., 
nobre Deputado Bruno, um aparte?

O SR. BRUNO RODRIGUES – Com o maior 
prazer, ouço o aparte do meu prezado Mauro Bene-
vides.

O Sr. Mauro Benevides – A essa altura do lúcido 
pronunciamento de V.Exa., quando se reporta ao PAC, 
somos compelidos a reconhecer que foi uma iniciativa 
que trouxe alento extraordinário para o País. Em todas 
as Unidades Federadas há uma efervescência em tor-
no da obtenção de obras do Plano de Aceleração do 
Crescimento. E reivindica-se exatamente para o País 
impacto que possa garantir absorção da mão-de-obra 
e daqueles serviços essenciais que tinham sido pos-
tergados até hoje por todos os governos. Portanto, te-
mos de aplaudir a realização do PAC e fazer com que 
ele não sofra nenhuma restrição orçamentária. Que 
ele possa ter seqüência no cumprimento das suas 
metas, dos seus objetivos e que o povo brasileiro seja 
o grande favorecido por essa iniciativa na gestão do 
Presidente Lula. Cumprimento V.Exa. pelo magnífi co 
discurso na manhã de hoje.

O SR. BRUNO RODRIGUES – Agradeço ao meu 
nobre colega, Deputado Mauro Benevides, o aparte. 

E quero dizer que concordo inclusive com o PAC 
em termos de planejamento estratégico. A nossa pre-
ocupação maior é justamente com a implementação 
do programa. No ano passado, o Governo divulgou 
em toda a imprensa que teria executado quase 80% 
dos programas que estavam planejados e vimos, por 
intermédio do SIAFI e do acompanhamento de nossa 
assessoria, que apenas 12% efetivamente foi imple-
mentado em 2007. 

Agradeço, mais uma vez, ao nobre Colega Mauro 
Benevides o aparte, que enriquece muito nosso pro-
nunciamento no dia de hoje.

Dos 504 bilhões de reais previstos pelo Governo 
dos investimentos do PAC entre 2007 e 2010, foram 
assim discriminados:

– hidrovias: 700 milhões de reais, quando 
o necessário, segundo a Confederação Na-
cional do Transporte – CNT é de 25 bilhões 
de reais;

– portos: os investimentos previstos no 
PAC são de 2,7 bilhões de reais, quando, se-
gundo a CNT, o ideal seria de 4,4 bilhões;

– aeroportos: o valor reservado pelo PAC 
é de 3 bilhões de reais, enquanto a necessida-
de, segundo a CNT, é de 4,4 bilhões; 

– ferrovias: 7,9 bilhões de reais estão 
destinados pelo PAC, entretanto, a CNT divulga 
que seriam necessários 86,7 bilhões de reais 
para suprir a demanda no setor de ferrovias;

– rodovias: o PAC pretende investir 33,4 
bilhões, enquanto a CNT informa que, em 
seu Plano de Logística, são necessários 93,5 
bilhões;

– geração de energia elétrica: o PAC 
pretende investir 65,9 bilhões, enquanto o 
Ministério de Energia diz serem necessários 
75 bilhões;

– saneamento: o PAC terá 40 bilhões, en-
quanto a necessidade estimada pela Fundação 
Getúlio Vargas é de 220 bilhões de reais.

Pela discrepância entre os valores necessários 
para investimentos em infra-estrutura e os recursos 
previstos pelo PAC, não é difícil prever a ocorrência 
de colapsos em setores da infra-estrutura, e, o mais 
grave, é no saneamento, com refl exos imediatos na 
saúde da população, pois é do conhecimento geral 
que cada unidade de real investido no saneamento 
básico representa a economia de 10 reais gastos no 
combate a doenças endêmicas.

Diante da enorme carência de infra-estrutura no 
País, fi ca explícito que o PAC é insufi ciente para resolver 
todas as defi ciências nos diversos setores. Portanto, 
faz-se necessário amplo debate na Câmara dos De-
putados e no Senado Federal, no sentido de se obter 
as informações sobre as necessidades de cada setor 
da infra-estrutura e da ação governamental, a fi m de 
não sermos surpreendidos com epidemia de dengue, 
racionamento de energia elétrica ou tragédias causa-
das pelas intempéries, devido ao descaso estatal com 
a população que reside em áreas de risco. 

As informações relativas aos programas do PAC, 
Sr. Presidente, não estão disponíveis. O Ministério do 
Planejamento apresenta um fi lme de propaganda em 
seu site na Internet sobre o PAC.

Onde estão os valores consolidados aplicados 
nos diversos setores da infra-estrutura e o físico re-
alizado?

No SIAFI, é possível acompanhar o Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social investidos no PAC, mas 
não se consegue obter os recursos investidos pelas 
empresas estatais.

Em 2007, segundo dados do SIAFI, foi destinada, 
com recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social, ao Programa de Aceleração do Crescimento – 
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PAC, uma dotação orçamentária autorizada de 16 bi-
lhões, 596 milhões, 207 mil e 90 reais, dos quais foram 
empenhados 16 bilhões, 15 milhões, 706 mil 849 reais 
e efetivamente pagos apenas 4 bilhões, 527 milhões, 
930 mil e 360 reais. As maiores despesas foram fei-
tas pelo Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transporte – DNIT, com cerca de 6,5 bilhões de reais, 
seguido pelo Ministério das Cidades, com aproxima-
damente 3 bilhões de reais.

Se compararmos os valores investidos em 2007 
pelo PAC com o proposto pelo Governo e as necessi-
dades de investimentos na infra-estrutura, podemos 
concluir que não existe aceleração do crescimento.

O PAC arrasta-se lentamente, a ponto de com-
prometer diversos setores da infra-estrutura, conforme 
disse, em entrevista à revista EXAME, em sua edição 
de 15 de novembro de 2007, o pesquisador Paulo Re-
sende, da Fundação Dom Cabral: “A execução do PAC 
deveria ocorrer num ritmo mais acelerado. Se continuar 
como está, há um risco muito grande de o calendário 
das obras furar”.

Infelizmente, é o que deve acontecer, se o Gover-
no não começar a acelerar os investimentos do PAC.

As preocupações de especialistas e de entidades 
ligadas à infra-estrutura, Sras. e Srs. Deputados, são 
enormes, pois o que é dito em palanque não condiz 
com a realidade. A impressão que fi ca para quem re-
almente conhece o assunto é que o PAC é mais um 
apelo eleitoral que carece da seriedade que um pro-
grama estratégico exige.

A CNT divulgou seu Plano de Logística para o 
Brasil, em que o conjunto de projetos da malha viária 
nacional consumiria 224 bilhões de reais, quase 4 ve-
zes mais do que o previsto no PAC, que, na realida-
de, não acrescenta 1 quilômetro à atual malha viária, 
atendo-se apenas a realizar a manutenção de alguns 
poucos trechos e tapar buracos.

A CNT avaliou, no ano passado, a situação da 
malha rodoviária nacional. A pesquisa percorreu mais 
de 81 mil e 944 quilômetros de rodovias e concluiu que 
72% das estradas estão em situação regular, ruim ou 
péssima, o que representa 56 mil quilômetros neces-
sitando de reparos, ao custo de 11 bilhões de reais, 
conforme a estimativa do Vice-Presidente da CNT, 
Flávio Benatti.

Como não se investe o sufi ciente para recuperar 
as estradas, o transporte rodoviário de cargas perma-
nece consumindo por ano cerca de 25 bilhões de reais 
a mais em gastos, devido a quebras, atrasos e desas-
tres. Em virtude da precariedade em que se encontram 
as estradas, somente nas rodovias federais ocorreram 
122 mil e 985 acidentes em 2007, com 6.840 mortos e 
75 mil feridos. Cálculos da Polícia Rodoviária Federal, 
baseados em estudos do Instituto de Pesquisa Econô-

mica Aplicada – IPEA, apontaram que, no ano passado, 
somente os acidentes nas estradas federais custaram 
ao País 10 bilhões e 600 milhões de reais.

Segundo o SIAFI, nenhum investimento foi fei-
to pelo PAC na geração de energia elétrica em 2007. 
Dados do IPEA mostram que, nas 2 últimas décadas, 
o consumo de energia cresceu, em média, 2,5% ao 
ano, enquanto o Produto Interno Bruto – PIB cresceu, 
em média, 1,9% ao ano. A oferta de energia elétrica 
não acompanhou a demanda, daí o apagão elétrico em 
2002, que poderá ocorrer novamente, se o País vier a 
crescer 5% ao ano, como pretende o PAC. 

A necessidade de energia elétrica para dar conti-
nuidade ao PAC, segundo o IPEA, seria de um acrés-
cimo de 6.353 megawatts ao ano, ou seja, um cresci-
mento da oferta de energia elétrica em 6,5% ao ano, 
enquanto o PAC prevê apenas um acréscimo de 3.096 
megawatts ou 3,1% ao ano. 

Entretanto, Sras. e Srs. Deputados, nem essa 
meta de 3,1% ao ano de acréscimo de energia elétrica 
está sendo executada.

Para concluir, Sr. Presidente, o PAC tem até mãe, 
mas ainda é uma caixa-preta que sofre de nanismo 
e de falta de transparência. Um país da dimensão 
do Brasil merece um planejamento logístico efi caz e 
transparente, em que a sociedade seja informada por 
suas instituições, por meio de relatórios físico/fi nan-
ceiros, passo a passo, do que está sendo realizado e 
do custo dessas realizações, e não apenas por notícia 
dita em palanques dos bilhões investidos em obras 
aqui e acolá.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Veloso) – Encerrado o 

Grande Expediente.
Convido o Deputado Mauro Benevides a presi-

dir a sessão.

O Sr. Veloso, § 2º do art. 18 do Regimento 
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) – Apre-
sentação de proposições.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Vai-se 
passar ao horário de

VI – COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Concedo a palavra, em Comunicações Parlamen-
tares, ao Sr. Deputado Veloso, ilustre representante da 
Bahia nesta Casa, que se tem revelado um dos mais 
atuantes Parlamentares com assento neste plenário, 
pelo Bloco Parlamentar PMDB/PSC/PTC.

O SR. VELOSO (Bloco/PMDB-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Mauro Benevi-
des, com quem tenho a honra de conviver nesta Casa 
– sabe V.Exa. a admiração, o apreço e o respeito que 
lhe tenho —, Sras. e Srs. Deputados, telespectadores 
da TV Câmara, senhores funcionários, é lamentável 
que todos os dias aconteçam, em todo o País, crimes 
hediondos, principalmente contra menor ou adoles-
cente, mulher e idoso.

A sociedade brasileira está transtornada com o 
caso da menina Isabella, ocorrido em São Paulo. Pela 
imprensa, pelas testemunhas, pelos laudos, é bem pro-
vável que o casal Alexandre Nardoni e Ana Carolina 
Jatobá estejam envolvidos. Pelo que se apurou com a 
investigação policial e os laudos, até a presente data, 
não há como não admitir que não tenham sido o pai e 
a madrasta os autores do crime.

Creio que muitos brasileiros estão em dúvida 
quanto à possibilidade de ter sido o casal, pois é ina-
creditável que seres humanos possam praticar crime 
tão bárbaro, principalmente contra uma criança de 
apenas 5 anos de idade. Por certo, com um futuro bri-
lhante pela frente, de repente, por meios cruéis, ela 
teve sua vida ceifada. É inadmissível, Sr. Presidente, 
que se pratique crime contra a pessoa, mesmo que 
seja adulta, imagine contra uma menor indefesa. 

Caso se confi rme terem sido o pai e a madrasta 
da menor Isabella, não há justifi cativa para que não 
se faça justiça. O povo brasileiro, que vem acompa-
nhando todos os detalhes do brutal acontecimento, 
espera que não haja impunidade e que sejam presos 
os culpados, como exemplo para todos aqueles que 
maltratam, lesionam e praticam homicídio contra me-
nor ou adolescente, mulher e idoso, pois  o que a im-
prensa noticia, diariamente, é a violência desenfreada 
em todo o País, sem que haja solução, Sr. Presidente 
Mauro Benevides. 

É necessário que os governantes tomem medi-
das sérias para que se possa diminuir a criminalidade 
em todo o Brasil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a impren-
sa noticia, todos os dias, a violência desenfreada não 
só neste País, mas em todo o mundo: crimes contra 
a pessoa, tráfi co de drogas, latrocínio, estupros, as-

salto a mão armada. Cada dia é um somatório de vio-
lências.

Temos agora o caso de Isabella, mas quantos 
menores têm suas vidas ceifadas ou lesionadas?

Hoje, Sr. Presidente, 18 de abril, essa criança, 
morta há 15 dias, completaria 6 anos de idade.

Foi uma brutalidade, Sras. e Srs. Deputados, 
senhores telespectadores. Brutalidade que ninguém 
pode admitir, principalmente se for provado que foram 
o pai e a madrasta os responsáveis pela sua morte. É 
inconcebível que, em pleno século XXI, um pai – pai, 
não, um monstro, porque pai que mata ou pratica crime 
contra seu próprio fi lho não se pode admitir que seja 
um ser humano e, sim, uma fera —, ainda mais com 
a participação da madrasta, que é o mesmo que uma 
mãe, maltrate ou tire a vida de uma criança. Criança 
tem que ser tratada com amor e carinho, não pode ser 
maltratada, assim também o idoso. Pois, Isabella, crian-
ça, na fl or da idade, perdeu a vida brutalmente.

O que se espera, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, senhores expectadores da TV Câmara, é que 
se faça justiça a Isabella, condenando aqueles que 
contra a menor praticaram o crime em apuração.

Muitas pessoas nos têm perguntado se somos 
favoráveis à pena de morte. Digo que não. Por quê? 
Vamos aos ensinamentos de Deus: “Não matarás”. Sou 
favorável, e acredito que também muitos brasileiros, à 
prisão perpétua. Não se pode admitir que alguém pra-
tique um crime hediondo, seja contra um menor, seja 
contra qualquer ser humano, e passe somente algum 
tempo na cadeia. O Código Penal Brasileiro é obsole-
to e não se cumpre a pena porque, depois de cumprir 
um terço ou dois terços do tempo, o réu é solto e fi ca 
em liberdade. É necessário que haja não a pena de 
morte, mas a prisão perpétua para os que praticam 
crimes hediondos.

Sr. Presidente, como ainda disponho de alguns 
minutos, antes de encerrar minha participação na ma-
nhã de hoje, eu não poderia deixar, Deputado Mauro 
Benevides, que ocupa a Presidência neste momento, 
de falar de 3 datas importantes.

Estão programadas para segunda-feira, 21 de 
abril, as comemorações do Dia de Tiradentes e do 
aniversário de Brasília, e dia 22 de abril é data alusiva 
ao descobrimento do Brasil. Vamos, inicialmente, falar 
sobre Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier.

Incansável lutador pela Inconfi dência Mineira, foi 
traído por José Silvério dos Reis. O desejo de Tiraden-
tes era libertar o Brasil do jugo dos portugueses. De-
vido a esse desejo de libertação, Tiradentes foi preso 
e enforcado no dia 21 de abril. 

É lamentável que, dentre todos os inconfi dentes, 
ele tenha sido o único executado. Morreu Tiradentes, 
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mas a nossa independência, tão almejada pelo Mártir 
Tiradentes, foi concretizada. Restou a bandeira com 
o seu triângulo e com os dizeres: “Libertas quae sera 
tamen” – liberdade ainda que tardia.

Outra data importante é o aniversário de Bra-
sília. 

“Deste planalto central, desta solidão que em bre-
ve se transformará em cérebro das mais altas dimen-
sões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o 
amanhã do meu País e antevejo esta alvorada, com 
uma fé inquebrantável e uma confi ança sem limites no 
seu grande destino”. 

Estas palavras foram proferidas por Juscelino 
Kubitschek de Oliveira. 

Segunda-feira, 21 de abril, a Capital do Brasil, 
inaugurada em 1960, completa mais um aniversário. 
Como você é bela, jovem e moderna, Brasília! 

Quem vem a Brasília e vê seus encantos e visi-
ta seus monumentos não se esquece jamais de sua 
beleza. 

Desde sua vinda ao Planalto Central, em 2 de 
outubro de 1956, com uma comitiva de renome, Jus-
celino tinha um desejo: a construção de Brasília. Quem 
não sonha em viver na Capital Federal? Este, tenho 
certeza, é o desejo de muitos brasileiros. Vivem em 
Brasília pessoas provenientes de todos os Estados, e 
com orgulho, pois aqui trabalham felizes. 

Parabéns, Brasília, pelo seu dia!
E, para encerrar, Sr. Presidente, agradecendo a 

V.Exa. a paciência que tem tido com todos os Deputa-
dos quando preside a sessão, vou falar de outra data 
importante, o do descobrimento do Brasil, no dia 22 
de abril de 1500, quando aqui chegaram 13 caravelas 
comandadas por Pedro Álvares Cabral. 

A princípio, acreditando tratar-se de um grande 
monte, chamaram-no de Monte Pascoal. Inicialmente, 
Cabral, indeciso se a terra descoberta era um conti-
nente ou uma grande ilha, alterou seu nome para Ilha 
de Vera Cruz, e, só depois da exploração realizada por 
seguidas expedições portuguesas, descobriram que 
realmente era um continente. Aí, a nova terra passou 
a chamar-se Terra de Santa Cruz. E, somente depois 
da descoberta do pau-brasil, ocorrida no ano de 1511, 
nosso País passou a ser chamado pelo nome de Brasil. 
É preciso que não nos esqueçamos dessa data por se 
tratar do descobrimento da nossa terra.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela paciência.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Pre-

sidência cumprimenta o nobre Deputado Veloso pelo 
pronunciamento em que aborda 2 temas fundamentais, 
o dia 21 de abril, referente a Tiradentes e à própria ci-
dade de Brasília, que aniversaria nessa data, e, sobre-
tudo, pelo comentário que faz sobre a violência que se 

implantou no País, com enfoque particularizado para 
o caso da criança Isabella, de 6 anos de idade, com a 
suspeição de que possa ter ocorrido, Deputado Veloso, 
lamentavelmente, aquilo que os juristas chamam de 
fi licídio, quer dizer, o pai matar o próprio fi lho.

Essa violência assumiu, portanto, um contorno 
de tamanha gravidade que cabe a todos os brasileiros 
responsáveis combatê-la de forma decidida, para que 
reduzamos os índices de criminalidade e façamos o 
País viver em condições de mais tranqüilidade, porque 
assim o merece o povo brasileiro.

Cumprimento, portanto, o nobre Deputado Veloso, 
a quem vou passar a direção dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Conce-
do a palavra ao Sr. Deputado Barbosa Neto, que falará 
pelo Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/PRB.

O SR. BARBOSA NETO (Bloco/PDT-PR. Sem 
revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente 
Mauro Benevides, a quem cumprimento.

Cumprimento também o Deputado Veloso, que 
assume agora a Presidência dos trabalhos, e nos inspira 
neste momento a fazer uma introspeção. Convidamos 
a Nação a fazer uma análise de tudo o que está acon-
tecendo: para onde vamos levar a nossa sociedade? 

Somos representantes do povo brasileiro e temos 
de ter a responsabilidade de entender que o caso Isa-
bella não é um fato desconectado da realidade, como 
também o caso Richthofen, em que uma menina, fi lha 
de alemães da classe alta de São Paulo, se une ao 
namorado para matar os próprios pais.

Há dezenas e dezenas de casos, como o ocorrido 
recentemente em Goiânia, da madrasta que acorren-
tava, seviciava e maltratava uma jovem púbere, com 
desconhecimento do pai. 

Podemos citar dezenas e dezenas de exemplos 
que chocaram o Brasil e que repercutiram nesta Casa 
de leis, Sr. Presidente. 

E o convite que eu faço é justamente para refl e-
tirmos sobre os fenômenos psicológicos e sociológicos 
que nos levem a entender condutas como essas ou a 
tentar buscar na ciência uma explicação para esses 
fatos, que mostram que a sociedade está doente e que 
alguma coisa precisa ser feita.

Dilaceraram os valores da família, os valores 
morais e éticos que são os sustentáculos da nossa 
sociedade, a partir do momento em que a tecnologia, 
que deveria servir ao homem, na verdade, acaba nos 
distanciando dos próprios entes familiares. 

Hoje, infelizmente, existem dezenas de apelos 
para que o fi lho não converse com o pai, não conver-
se com a mãe, para que agrida o professor, conforme 
estamos vendo. Quando isso poderia ser concebido 
há 20, 30 anos? Hoje é comum.
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Professores na minha cidade, Londrina, no norte 
do Paraná, Deputado Veloso, não mais ousam fi car de 
frente para o quadro-negro e de costas para os próprios 
alunos, com medo de serem agredidos, porque alunos 
levam revólveres para dentro da sala. Eu costumava 
levar, quando podia, uma maçã para minha professora. 
Via as meninas da minha época, nos anos 70, terem 
o sonho de ser professora. 

Hoje, não, os professores recebem péssimos sa-
lários, e ainda os alunos são algozes. Em boa parcela 
da sociedade, infelizmente, armadilhas estão sendo 
feitas para os próprios professores. Colocaram, um dia 
desses, Super Bonder na cadeira de um professor. E 
há tantas outras agressões! Uma professora, na cida-
de de Rolândia, lá no Paraná também, teve o braço 
quebrado por um professor. 

Nós poderíamos citar aqui vários e vários casos 
que merecem um aprofundamento das nossas tecno-
logias para tentar explicar isso tudo.

Mas eu quero me ater justamente a esses fatos, 
porque o homem deixou de ser nômade, o homem 
saiu da Pré-História, e hoje existem tecnologias que 
nos poderiam auxiliar, mas que acabam desfazendo a 
cellula mater da sociedade, que é a família.

Por isso eu digo que a nossa sociedade está 
doente.

A revista ISTOÉ da última semana anuncia, na 
capa, que problemas psicológicos acabam provocando 
reações bioquímicas, excesso de adrenalina; levam à 
depressão, a doenças inexplicáveis até, como o pró-
prio câncer. Se houvesse um antídoto para tudo isso... 
Não é nenhum remédio infalível, mas o melhor remédio 
que se tem é a família fortalecida; a família que é, sem 
dúvida, o esteio dos indivíduos. Mas, por conta da te-
levisão, do computador, da Internet, do Orkut, do MSN 
e de tantos outros apelos para os nossos jovens, que 
não tiveram uma formação moral para ter um fi ltro, um 
freio, e poder separar o joio do trigo para saber qual é a 
ferramenta utilizada em benefício da nossa sociedade, 
estamos descambando para essa violência.

Essa vida moderna atribulada, Sr. Presidente, 
leva ao estresse, à depressão, ao câncer e a tantas 
outras doenças, que são os males do século. Hoje as 
pessoas se preocupam muito mais com o culto ao cor-
po, com a dieta adequada, com a academia; preferem 
fi car diante da televisão, vendo valores dispersos da 
realidade, com falta de Deus no coração. Preferem 
saber as fofocas das celebridades, o que a socialite 
fez para fi car com aquele corpo, e não vêem que seu 
fi lho está indo para o mundo das drogas, por falta do 
conselho do pai, da mãe, ou de uma palavra amiga. E 
aí recorrem ao psicólogo. Levam os fi lhos para a ginás-
tica, para a natação, para um curso de idiomas, mas 

não tomam conta deles, não ouvem seu fi lho ou sua 
fi lha. E nós acabamos fi cando nesse tipo de situação 
terrível, como o caso da jovem Isabella.

Tenho certeza de que milhares e milhares de 
pessoas, hoje, também acabam se identifi cando com 
esse caso. Quantas e quantas Isabellas ainda teremos, 
se nós não interrompermos esse ciclo? 

O absurdo terrível que estamos vendo está aca-
bando com a família. Não há mais relação entre vizi-
nhos. Quando se entra em um elevador, não se fala 
bom-dia ou boa-tarde, como se isso fosse normal! Vi-
zinhos de andar, de apartamentos no mesmo prédio 
não se conhecem!

Recordo-me de quando ainda tínhamos segu-
rança, e, em uma cidade do interior, podíamos, à noi-
te, tomar uma fresca, como se dizia. Colocávamos as 
cadeiras na calçada e contávamos como tinha sido o 
dia e quais seriam os planos para amanhã.

Não havia televisão, que atualmente com nove-
las, com valores deturpados, prega o adultério, o con-
sumo de drogas, o consumismo exacerbado para um 
produto ser adquirido por meio da televisão. O jovem 
acaba se deslocando da tribo que convive se não tiver 
o tênis da marca X, ou a calça de marca.

Vivemos segregados em um momento terrível de 
falta de comunicação. Isso, no auge da comunicação 
via Internet, em que qualquer pessoa fala com outra 
em qualquer parte do mundo. Há a tese do grande 
sociólogo McLuhan: “Quer ser universal? Cante a sua 
aldeia”. Eu digo: se queremos salvar a nossa família, 
temos que cantá-la em prosa e verso.

Nós defendemos valores éticos, morais e cristãos, 
Sr. Presidente, e não essa sociedade de Caras, de 
Quem e de celebridades. Temos que cuidar da nossa 
família, dos fi lhos. Eu creio que a religião, o esporte e 
a cultura são valores morais que devem ser realmente 
valorizados e respeitados.

Conclamo a população a que desligue a televisão 
no horário nobre, desligue a Internet, o computador, 
converse com seu fi lho, com sua fi lha. Ninguém mais 
se reúne à mesma mesa, porque atualmente, em nos-
sa sociedade do fast food, de Internet, não há mais 
nenhum valor que nos segure, que nos una.

É por isso que o País vê casos como o da Isabella, 
que o Deputado Veloso acaba de mencionar. Porém, 
mais e mais outros casos de anônimos vão surgir, ou 
já surgiram. E, talvez, por morarem nos rincões deste 
País, por não estarem num grande centro como São 
Paulo, porque está tendo uma cobertura romântica... 
Será que a Polícia de Quixeramobim tem condições 
de fazer esses exames, de ter os laudos prontos para 
poder identifi car quem matou a jovem Isabella? Não. 
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Essa família teve esse profundo tormento, um 
caso assim, mas que foi ampliado pelas lentes da mí-
dia em geral.

Mas eu sei que existem vários e vários outros 
casos de crianças que não são aceitas pelos pais, ou 
que são vítimas desses próprios pais com distúrbios 
psicológicos, com falta de conhecimento até para cui-
dar dos próprios fi lhos.

Eu não os condeno. Hoje já existe o advento da 
escola de pais, que é uma forma de eles poderem se 
tratar, se preparar, para saberem como vão cuidar dos 
fi lhos. Porque os parâmetros são totalmente diferentes 
daqueles de 20 ou 30 anos atrás.

Existe hoje o advento da nova psicologia. Em 
uma época, o pai podia bater no fi lho. Hoje, não. Eu só 
cito esse exemplo. Mas a família está confusa. Os pais 
estão confusos. Como devo tratar o meu fi lho quando 
ele reage de determinada maneira?

Então, precisamos nos voltar para dentro de nós. 
Precisamos fazer um exame de consciência. Precisa-
mos, realmente, dessa introspecção, dessa refl exão.

Eu defendo aqui os valores éticos, morais. Uma 
religião, não importa qual seja. Freqüente um culto, 
uma missa, uma igreja. Acredite em um Ser Superior, 
que a tudo vê, que pode tudo, que sabe tudo e que 
faz tudo por todos nós. Caso contrário, esse mundo 
entorpecido que nós estamos vivendo, do consumis-
mo, do apelo fácil, da tecnologia sem nenhum fi ltro, 
sem nenhuma peneira, para separar realmente o que 
é bom e o que é ruim, vai acabar matando cada vez 
mais a nossa sociedade.

Essa menina que faria 6 anos hoje foi uma vítima. 
Mas há milhares e milhares de outras, inclusive, que 
são vítimas da falta de preparo de nós, pais, de toda 
a sociedade. Esse assunto precisa ser debatido nesta 
Casa de Leis, que é a caixa de ressonância do País.

Eu cumprimento V.Exa. quando toca nesse tema. 
V.Exa., com toda a sua experiência, realmente preci-
sa ser mais ouvido. E tantos outros, que têm cabelos 
brancos e que merecem ser respeitados. Porque, nes-
ta sociedade, infelizmente, os mais velhos não mais 
são ouvidos.

Muito obrigado, Sr. Presidente e a todos os que 
nos ouviram.

O SR. PRESIDENTE (Veloso) – Parabéns, De-
putado Barbosa Neto, pelo feliz e excelente pronun-
ciamento. 

Durante o discurso do Sr. Barbosa Neto, 
o Sr. Mauro Benevides, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Veloso, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Veloso) – Em conformida-
de com o art. 90 do Regimento Interno, tem a palavra 
o Deputado Rodovalho, pelo DEM.

O SR. RODOVALHO (DEM-DF. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se-
nhoras e senhores assessores presentes nesta ses-
são na manhã de sexta-feira, ocupo esta tribuna para 
fazer coro com o nobre Deputado Barbosa Neto, que 
acabou de proferir seu discurso, trazendo à memória 
da nossa sociedade a dor que toma conta de todos os 
meios de comunicação, de todas as famílias. Na ver-
dade, o Brasil está perplexo com o caso da pequena 
Isabella, que hoje faria 6 anos de idade. 

Por mais que tentemos encontrar respostas para 
as perguntas que bombardeiam nossas mentes, nos-
sas emoções, é muito difícil conseguirmos encontrar 
alguma explicação razoável e lógica para esse qua-
dro. É humanamente impossível imaginar um pai dis-
posto a jogar a sua fi lha do sexto andar, consumando 
um assassinato, juntamente com a sua atual esposa, 
madrasta da vítima. É algo inconcebível, por mais que 
se imagine, por mais que se tente encontrar o porquê, 
as causas. Realmente não podemos imaginar. É algo 
que ultrapassa a mente humana. 

O fato é que o Brasil hoje sofre em busca de 
respostas para as perguntas que nos bombardeiam. 
E o caso nos leva a fazer uma refl exão muito profunda 
sobre os valores da família, sobre o tipo de sociedade 
que estamos construindo. Onde estão os valores do 
cristianismo, que nos abrigou, que foi a semente da 
nossa Pátria?

Como bispo evangélico, o que também sou, tenho 
pensado que o Brasil foi concebido por uma iniciativa 
de Deus, por uma graça do nosso Pai, soberano Deus, 
foi descoberto por uma civilização, uma nação cristã, 
Portugal. Creio que o Brasil foi colonizado, desenvol-
vido através do seu DNA cristão. Com essa história, 
temos todo um compromisso de família, de valores. 
De repente, sentimos isso sendo rompido, quebrado, 
por meio de uma situação como essa que estamos 
vivendo há 2, 3 semanas. 

Sr. Presidente, fi ca registrado aqui o apelo da 
Frente Parlamentar da Família, Essa frente, da qual 
sou coordenador e Presidente, é composta por 285 
Parlamentares, como os nobres Deputados José Li-
nhares, que também é um dos coordenadores, Miguel 
Martini, Pastor Manoel Ferreira e outros que lutam em 
favor da família, dos valores cristãos e dos princípios. 
Temos de colocar a mão na consciência. Uma situação 
como essa nos leva a refl etir sobre os meios de comu-
nicação, sobre os programas televisivos que estamos 
permitindo que entrem na nossa casa, sobre que tipo 
de infl uência, que valores estão sendo impressos na 
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mente dos casais jovens, das famílias que estão sendo 
formadas na sociedade atual. 

Temos de nos arrepender neste momento. O Brasil 
precisa perceber que a situação da Isabella nos leva a 
uma profunda refl exão. Que possamos pôr a mão na 
consciência e fazer mea-culpa. Que tipo de família, que 
tipo de sociedade, que tipo de civilização insensível é 
essa que está sendo desenvolvida com nossa aquies-
cência? Contribuímos com nossos impostos, nossos 
valores e nossa energia. Enfi m, todos nós construímos 
o mundo. Mas que mundo é esse?

Ocupei esta tribuna também para pedir que, como 
Estado, como sociedade, como uma comunidade de 
irmãos que somos, pensemos bastante sobre esses 
valores. Muitas vezes, nossos amigos, colegas e com-
panheiros de tribuna lutam para que tenhamos outro 
tipo de vida, outra vertente em nossa sociedade, mas 
não sabemos, na prática, aonde isso vai nos levar.

Sr. Presidente, que a história da pequena Isabella 
e a dor por que ela passou sirvam, pelo menos, para 
que o Brasil possa refl etir sobre o tipo de mundo que 
estamos construindo, o tipo de sociedade que estamos 
desenvolvendo. Espero que cada um, na cama, com a 
cabeça no travesseiro, medite, refl ita e tome a atitude 
de se tornar uma pessoa melhor, de construir uma fa-
mília melhor. Que os pais que têm problemas com os 
fi lhos saibam que existem profi ssionais, como psicó-
logos, psiquiatras, profi ssionais religiosos nas igrejas 
evangélica e católica, dispostos a ouvir esses casais, 
a ajudá-los, a orientá-los de forma específi ca quanto 
aos dramas e difi culdades que, muitas vezes, se pas-
sam no recôndito de 4 paredes, na intimidade de uma 
família, que, por vergonha, por constrangimento, acha 
que não deve repartir isso com ninguém mais. Muitas 
vezes, o resultado desse isolamento, dessa solidão é a 
tragédia, que poderia ser evitada. Devemos fazer com 
que a situação difícil evolua para um quadro de ma-
turidade, um quadro de crescimento das famílias, dos 
pais, dos papéis dos pais, dos maridos, das esposas, 
enfi m, de todos nós. Que a dor que a Isabella passou 
possa servir como antídoto para nossa sociedade! Que 
o Brasil cresça e amadureça com a dor que estamos 
vivendo esta semana!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, agora faço 
menção ao infeliz crescimento da nossa taxa de juros 
nesta semana. O Brasil foi surpreendido com o aumento 
de 0,5% na taxa SELIC. Nossos juros foram elevados, 
passaram para 11,75% ao ano, taxa que ainda é alta 
para o Brasil, para as nossas circunstâncias. 

Lembro que há um compromisso do Governo Fe-
deral, dos nossos economistas, de um crescimento de 
20% a 25% até 2012 do volume de dinheiro disponível 
para o crédito no País. Atualmente, o Brasil usa 34,8% 

do PIB em crédito disponível no mercado. Nossa meta 
seria chegar a 68% em 2012. Que, em 2008, pudés-
semos alcançar pelo menos 40%!

Por que isso? O Chile, hoje, tem 66% do seu PIB 
como crédito disponível no mercado; a África do Sul, 
80%; a Coréia, 90%; o México, 40%. E, acredite, Sr. 
Presidente, os países desenvolvidos têm 100% do seu 
PIB disponível como crédito no mercado. 

Quem vai sofrer com o aumento desse crédito 
são as pequenas e as microempresas, os pequenos 
empreendedores, que mais precisam desse crédito 
para alavancar, para gerar emprego, para consolidar 
sua economia, seu pequeno negócio, sua iniciativa, 
seu empreendedorismo.

Sr. Presidente, sabemos, sim, que hoje lá fora 
existe uma séria crise na economia, até por descuido 
de alguns dos bancos centrais e, inclusive, dos mais 
renomados economistas. Mas o Brasil não precisa reagir 
a isso. Temos uma economia sólida, temos condições 
de continuar pensando na parcela economicamente 
ativa mais carente da nossa sociedade. 

Estou hoje solicitando que o Banco Central repen-
se a questão e, se aumentar esse crédito, não aumente 
linearmente, não aumente para todos. Aumente para 
as grandes empresas, que poderão pagar. Continue 
subsidiando o crédito para os pequenos e microem-
preendedores e empresários. 

Precisamos gerar emprego rápido. E emprego 
rápido se gera pelo pequeno e microempreendedor. 
O emprego rápido é barato na mão do pequeno e do 
microempresário. O emprego para uma média ou uma 
grande empresa custa quase 2 milhões. É impressio-
nante o valor de um emprego para uma grande empresa. 
Já na pequena e microempresa se gera emprego com 
2 mil, 3 mil, 5 mil, 20 mil reais. Já se dá um fôlego, um 
fomento, um incentivo ao pequeno e microempresário 
e empreendedor. 

Que possamos, como Nação cristã, repensar in-
clusive os nossos juros, porque isso acontece lá fora. 
Temos exemplos, sim, na Alemanha, na Suécia, onde 
o crédito não é linear, onde aqueles que ganham mais 
pagam mais, porque podem, e aqueles que ganham 
menos pagam menos. 

Que possamos desenvolver um incentivo para 
retirar os 65% de irmãos que estão do lado de lá da 
linha, do lado da necessidade, do subdesenvolvimen-
to, da carência, dando-lhes um emprego com carteira 
assinada ou, pelo menos, a possibilidade de desen-
volver seu negócio, obter uma renda familiar a mais. 
É o churrasqueiro, é o pipoqueiro, é a cerzideira que 
trabalha com a sua máquina em casa. Enfi m, o peque-
no empreendedor muitas vezes consegue capacitar-se 
fi nanceiramente, consegue capacitar sua esposa, seus 
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fi lhos, criando condições familiares de sobrevivência 
digna. 

Isso alivia o Estado, alivia a economia. Além de 
não haver desempregados, há pessoas gerando re-
ceita. E isso se faz com crédito. O crédito precisa ser 
socializado neste País. Não podemos trabalhar apenas 
com um peso e uma medida. Não podemos trabalhar 
apenas com um corte linear. Nesses momentos de 
crise que nos aguardam, o Banco Central precisa sa-
ber a dosagem das suas medidas, precisa pensar no 
impacto social que, infelizmente, essas medidas pode-
rão trazer, sempre penalizando os mais necessitados 
e os mais carentes.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta 
manhã, infelizmente, não temos notícias boas. O Bra-
sil viveu quadros de dor, de perplexidade, de tristeza. 
Mas, com a ajuda de Deus, encontraremos caminhos 
novos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Veloso) – Com a palavra, 

pela ordem, o Deputado Damião Feliciano.
O SR. DAMIÃO FELICIANO (Bloco/PDT-PB. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ouvintes da TV Câmara, faço parte 
da Comissão Especial do Estatuto da Igualdade Racial. 
Neste ano, vamos ter a oportunidade de colocar em 
votação o Estatuto, que há mais de 10 anos estamos 
discutindo, com várias posições a respeito de tema tão 
polêmico, a fi m de diminuirmos os problemas raciais 
no Brasil, principalmente no que tange aos negros, que 
ajudaram, com determinação e, acima de tudo, com o 
seu trabalho, esta Nação a crescer. 

Entretanto, quanto aos problemas raciais, houve 
muitas discussões e avanços, mas temos de alcançar 
muito mais. O problema do negro no Brasil ainda é trata-
do com subterfúgios, porque não se lhe dá a possibilida-
de de crescimento econômico. Esta é exatamente uma 
visão mais ampla: tratar a causa na sua base. Vejam, 
o negro saiu da senzala e foi para a favela, bolsões de 
misérias e difi culdades, onde, naturalmente, continua 
sendo massacrado em outros aspectos.

As cotas nas universidades – inclusive sou favo-
rável a elas – são importantes porque buscam resgatar 
a justiça em relação ao negro. Portanto, é preciso que 
existam cotas nas universidades, nos concursos para o 
serviço público. Mas devemos tratar a causa na raiz.

É necessário que os Governos Federal, Estaduais 
e Municipais adotem políticas que atendam ao negro 
nos bolsões de miséria; criem políticas educacionais 
de base, onde ele está inserido, políticas de saúde 
adequadas e que, naturalmente, desenvolvam práticas 
econômicas capazes de inseri-lo na sociedade. 

Li um artigo nos Estados Unidos, quando houve 
aquela transformação, chamado Color of the money – A 
cor do dinheiro. Naturalmente, quando se dispõem de 
recursos econômicos, a discriminação termina sendo 
um pouco mais diluída. Quando vejo, por exemplo, o 
Ministro da Cultura, Gilberto Gil, aplaudo, mas com res-
salvas. Que o negro dança samba e canta axé, todos 
sabemos. Um negro no Ministério dos Esportes? Sa-
bemos também que joga futebol com muita competên-
cia e prática. É preciso que um negro seja Ministro do 
Planejamento ou da Fazenda para podermos mostrar 
a nossa capacidade intelectual ao País no sentido do 
desenvolvimento e do progresso. É necessário colocá-
lo no Ministério da Saúde, onde há um volume maior 
de recursos, para que também possamos mostrar a 
nossa competência. Nós queremos criar um canal 
adequado para que o negro possa ter uma posição na 
sociedade. Com competência, com capacidade intelec-
tual, poderemos, daí por diante, começar a transformar 
esta em uma sociedade igualitária, mais humana, nos 
orgulhar e sentir que o povo brasileiro... Que este País, 
este grande continente, possa mostrar, com dignidade, 
a nossa situação àqueles que deram nossa origem, 
com tanta força, com tanto trabalho.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
devemos aprovar o Estatuto na Comissão Especial do 
Estatuto da Igualdade Racial. Entendo que o Estatuto 
deve ser aprovado do jeito que está, com a questão dos 
quilombolas, com as difi culdades. Se alguma alteração 
tem de ser feita, faremos depois por meio de emendas. 
Se houver emendas neste momento, e o Estatuto tiver 
de ir para o Senado Federal para depois voltar à Câ-
mara dos Deputados, serão mais 3, 4, 5, 6 anos. 

Portanto, a minha opinião – e parece-me que 
também a dos demais membros da Comissão – é que 
devemos aprovar o Estatuto do jeito que está, para a 
sociedade brasileira avançar como ela precisa.

Para encerrar, Sr. Presidente, quero falar a res-
peito da Frente Parlamentar em Defesa do Profi ssio-
nal da Saúde, da qual fazemos parte. Ela foi criada 
na quarta-feira. 

Temos o desafi o de dar condições aos profi ssio-
nais de saúde deste País, não só aos médicos. Eu, na 
qualidade de médico, sei das difi culdades dos profi s-
sionais de saúde – fi sioterapeutas, radiologistas, nutri-
cionistas, técnicos. Vamos promover, na semana que 
vem, com a Emenda nº 29, acima de tudo, um combate 
necessário a que possamos resgatar ou melhorar as 
condições de saúde neste País.

Encerro minhas palavras, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Veloso) – Com a palavra, 
pela ordem, o Deputado Fernando Melo, do PT do 
Acre.

O SR. FERNANDO MELO (PT-AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero, no dia de hoje, relatar ao povo bra-
sileiro, ao povo acreano uma situação que me preocu-
pou muito, a qual vivenciei quando participei, ontem, no 
Plenário Alexandre Costa, do Senado, de um seminário 
sobre os povos indígenas da região do Acre, quando 
se debatia a saúde daquela população.

Isso foi muito oportuno porque, na segunda-feira, 
comemoramos o Dia do Índio, mas, pelo menos no que 
diz respeito à saúde indígena no Estado do Acre, nós 
não temos nada a comemorar. Os fatos relatados no 
seminário me constrangeram. 

Eu recebi o convite do Gabinete do Senador Tião 
Viana, que organizou esse seminário. Infelizmente, 
ele não pôde participar por causa de sua agenda de 
Senador e também de Vice-Presidente do Senado, 
mas lá estava o seu representante, que recebeu um 
documento que relata a situação da saúde indígena, 
principalmente no Vale do Acre e no Vale do Purus, a 
qual quero aqui retratar de forma sistemática. 

As lideranças indígenas, com as quais assumi 
o compromisso naquele momento, podem ter certeza 
de que vou dar-lhe encaminhamento. Farei chegar à 
FUNASA, à Presidência da República, farei chegar ao 
Ministério da Saúde a situação esdrúxula e desuma-
na com que são tratados os índios daquela região. E 
o relato deles começa por lembrar a antiga SUCAM, 
de quando seus funcionários eram conhecidos como 
os soldados mata-mosquitos, cujo objetivo maior era 
combater a malária naquela região.

Todos sabemos que a região do Acre, do Ama-
zonas, toda a região Amazônica, principalmente, é 
endêmica de malária. Mas desde 2004, na região do 
Juruá, no Acre, há um alto índice de malária, que fi ca 
em desacordo com a série histórica. Em 2006, 90% 
dos casos de malária, quase 100 mil, se deram na re-
gião do alto Acre. 

Ontem, após o seminário, em conversa que tive 
com um índio da comunidade Arara-Anchieta, ele dizia 
que em sua comunidade, onde vivem mais ou menos 
600 índios, todos já tiveram malária, muitos deles até 
3 vezes. E o Saúde Indígena não consegue chegar 
até eles. 

Dizem que, depois que a FUNASA assumiu o pa-
pel de cuidar da saúde indígena, e não só combater a 
malária, o Ministério da Saúde, por intermédio da FU-
NASA, nas palavras dele, está fazendo a saúde para 
os índios. O que eles querem é que a saúde seja feita 
com os índios. Esse é o grande diferencial.

Outro reclame muito grande da comunidade indí-
gena é com relação aos recursos. O Acre recebeu 13 
milhões de reais ano passado para a saúde indígena, 
e temos uma população de 14 mil índios. Há quase mil 
reais por índio para fazer o Saúde Indígena funcionar 
naquela região. E não está funcionando. O dinheiro 
não chega à comunidade. O dinheiro não chega às 
Prefeituras. Segundo eles, o dinheiro fi ca nas Secre-
tarias de Estado. 

Então, nesse documento, eles fazem um apelo, 
inclusive apresenta propostas de mudança do fun-
cionamento do sistema da FUNASA com relação à 
saúde indígena.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, povo bra-
sileiro, autoridades ligadas ao Saúde Indígena, aqui 
estão as reivindicações que nasceram daquele seminá-
rio simples, que só tinha eu de Parlamentar, mas que, 
em nome desta Casa, ouvi, recebi e vou encaminhar 
os reclames que me foram apresentados, bem como 
as propostas, para que a FUNASA, principalmente na 
região daquelas pessoas que estavam ali, das comu-
nidades indígenas do Acre, e fazer sua voz ecoar por 
intermédio deste Parlamentar e também desta Casa. 

Vou encaminhar esses reclames e propostas, 
acompanhá-los para que essa situação mude. Muita 
coisa tem mudado positivamente no Acre, mas com 
relação à saúde indígena se tem pecado muito e vo-
cês, comunidades indígenas do meu Estado, contem 
com este Parlamentar para dar encaminhamento a 
essas propostas que vocês nos trouxeram. Sonho 
que a saúde indígena seja feita com os índios e não 
só para os índios.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR.

Brasília, DF 17-4-2008

– Ofi cio nº 1/2008 – Lideranças Indígenas do Acre

Dos Povos Indígenas do Acre

Aos Excelentíssimos Srs: Deputados e Senadores da 
República

Assunto: Propostas para a Saúde Indígena

Senhores Deputados e Senadores,
Nós Lideranças Indígenas, reunidas no Senado 

Federal a convite do Gabinete do Senador Tião Viana e 
da Associação Saúde Sem Limites, vimos através desta 
apresentar esta proposta para a melhora a atual situ-
ação da saúde dos povos indígenas do nosso estado, 
destacando os avanços que aconteceram nas políticas 
do Governo Lula, além da atenção que Vs. Exªs vêm 
dando aos problemas relacionados à causa indígena; 
e os problemas estruturais que ainda afl igem os povos 
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indígenas, que exigem tomadas de decisões imediatas 
para soluções urgentes que sejam efi cazes.

Com este propósito estamos apresentando, neste 
documento os problemas discutidos por diversas vezes 
em reunião na nossa região, o histórico sucinto e as so-
luções e decisões que precisam ser tomadas do ponto 
de vista das lideranças indígenas do Alto Juruá.

Solicitamos a V. Exª providências as nossas pro-
posições no sentido de que– sejam tomadas as de-
cisões que estamos apontando para resolver os pro-
blemas abaixo:

HISTÓRICO E SITUAÇÃO DA SAÚDE INDÍGENA

FUNASA

Desde 1999, o Governo Federal criou o Sistema 
de Atenção a Saúde Indígena com responsabilidade 
do Ministério de – Saúde por meio da Funasa e através 
dos Distritos Sanitário Especial Indígena DSEI, na qual 
se instalou o DSEI do Alto Juruá e Purus.

A Funasa era antiga Sucam, que cuidava da ma-
lária, nós chamávamos os seus funcionários de guar-
da da Saucam ou maca mosquito quando passavam 
nas nossas aldeias, tinham uma forma de trabalhar 
diferente da de hoje, era regido pelo regime militar, 
tinha horário para tudo e de repente o governo atra-
vés de urna portaria disse; A missão de vocês mudou 
agora não é mais matar mosquitos, agora vocês vão 
cuidar da saúde do índio, só que ao fazer as mudan-
ças esqueceu de mudar também a estrutura política 
da Funasa, esqueceu de tirar a burocracia, porque a 
saúde não espera pela morosidade da burocracia (a 
burocracia da Funasa tem empenado as ações de 
saúde) porque além da nova missão ser a saúde, essa 
saúde é diferenciada e a Funasa ainda não entendeu 
essa diferença, não houve nada para dizer como era 
a nossa forma de vida, como é a estrutura política or-
ganizacional nas aldeias, como nós tratamos e cuida-
mos da nossa saúde e como a Funasa vem no ritmo 
antigo vem tentando fazer a Saúde indígena do jeito 
dela, só que do jeito dos técnicos não é do nosso jeito. 
Pelo que se sabe a saúde não tem horário certo pra 
acontecer mais a Funasa tem horários para tudo, pra 
tirar o cano da garagem tem todo um ritual burocráti-
co e etc., enquanto isso os pacientes fi cam esperando 
para poder levar ao atendimento no dia a dia, o frete 
de avião depende da CORE–AC e com isso tem uma 
demora para ser liberado e se for uma emergência 
o parente pode morre, as compras de medicamento 
e material têm o famoso PBS que demoram de seis 
meses a um ano para chegar ao Distrito, imagine para 
chegar ao município e nas aldeias, os exames demo-
ra de 10 a 60 dias e o paciente esperando para ser 

atendido e muitas vezes voltam para as aldeias sem 
o atendimento devido.

PREFEITURAS

As prefeituras recebem recursos da SAS/MS atra-
vés de um convênio fi rmado entre Funasa/ Prefeituras, 
esse recurso tem uma destinação que é a contratação 
da Equipe Multidisciplinar de Saúde (médicos, dentis-
tas, enfermeiros, aux. de enfermagem. AIS, Aisan e 
pessoal de apoio), após a contratação da equipe tem 
um saldo que segundo o convênio poderia ser gasto 
desde que sejam justifi cados em saúde, os  prefeitos 
colocam toda difi culdade para atender os pacientes 
com o saldo nos exames, compra de medicamento, 
com alimentação e com combustível etc.

Cada prefeito tem um partido diferente, uma forma 
de trabalho, uma forma de ver nós indígena diferente 
e agem de uma forma diferente com desrespeito total 
as nossas lideranças e as nossas diferenças étnicas 
e culturais. As ações de campo e a contratação do 
pessoal passaram a ser feita de acordo com interes-
ses políticos e a saúde indígena de fato em terceiro 
plano, existe uma rotatividade muito grande de profi s-
sional pois não é mais negocio trabalhar com a saúde 
indígena e sim um lugar de se ganha dinheiro pois os 
direitos trabalhistas não é incluído e com isso temos 
difi cultado para os trabalho, no Juruá a saúde indíge-
na tem 8 comandos que são as sete prefeituras e o 
Distrito, uma joga para a outra e não sabemos qual a 
porta certa para entrar. Ninguém tem o comando, pre-
cisamos dar um comando só para a saúde indígena, 
porque com as prefeituras aumentou mais ainda a bu-
rocracia e tem emperra as ações de saúde, sem falar 
que daqui a um ano tem eleição para os Prefeitos e 
não se sabe quem vai ser o próximo será que vai ser 
sensível a causa indígena? e nós indígenas sofrendo 
todo tipo de humilhação para termos um atendimento 
mais digno.

HOSPITAIS

Os hospitais de Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá e 
Mâncio Lima foram habilitados através da portaria nº 25 
de 8 de julho de 2004 da Secretaria de Atenção a Saúde 
MS para receber as Assistências Ambulatoriais, Hospi-
talares e de Apoio Diagnóstico a população indígena, 
no início os hospitais acima recebiam mensalmente: 
Cruzeiro do Sul R$3.000,00, Feijó R$ 2.575,00, Taraua-
cá R$7.877,00 e Mâncio Lima R$3.000,00, a partir de 
setembro do mesmo ano o hospital de Cruzeiro do Sul 
passou a receber R$10.000,00 os outros mantiveram 
no mesmo valor com um saldo hoje de R$904.184,00, 
esse recurso poderiam estar melhorando o atendimento 
nos hospitais mais até a presente data nunca veio um 

13506.indd   1639013506.indd   16390 29/08/2008   11:31:0729/08/2008   11:31:07



Abril de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 19 16391 

centavo para os hospitais na qual vem destinado, se-
gundo informações cai na conta Secretaria de Saúde 
do Estado e não é repassado.

FORMAÇÃO

A formação dos AIS e Aisan vêm se arrastando 
desde a implantação do DSEI-AJ, os AIS não saíram 
do primeiro módulo, nas aldeias já não temos como 
resolver alguns casos, pois os conhecimentos dos AIS 
em relação os problemas de saúde hoje são limitados, 
e não se sabe quando vai ter essa formação ou capa-
citação tão esperada.

A saúde indígena do Distrito Especial Indígena 
do Alto Juruá–DSEI/AJ é um problema que vem se 
arrastando desde sua implantação, na qual houve um 
convênio entre Funasa e UNI/AC e UNI/Prefeituras para 
dar atenção a saúde indígena do Estado do Acre e sul 
do Amazonas e por conta dos atos ilegais administra-
tivos cometidos durante a vigência do convênio oca-
sionou no fechamento da organização UNI. Quando foi 
implantando o sistema de saúde indígena gerou uma 
grande expectativa, que nos achávamos que estaria 
realizando um sonho antigo do movimento indígena do 
Alto Juruá que era ter uma saúde digna e com respeito 
as nossas diferenças, mas foi o contrário, o Movimento 
Indígena do Alto Juruá através de suas organizações 
vem chamando atenção para as difi culdades de acesso 
de nós indígenas aos serviços de saúde e os prejuízos 
que implicam a permanência por dias seguidos na ci-
dade, a fi m de conseguir o atendimento.

PROPOSTA

A proposta que temos visa uma maior agilidade 
e um melhor atendimento da saúde indígena, e como 
Vs.Exªs são conhecedores de toda a problemática da 
saúde será possível ser viabilizada e permitira uma via 
de acesso a nós indígenas ao atendimento de saúde, 
As lideranças indígenas sabedores do interesse e em-
penho de Vs.Exªs em relação à causa indígena, solici-
tam a Vs. Exªs providências políticas e administrativas 
para implantação da Proposta de Saúde Indígena no 
distrito do Alto Juruá que tem a sua abrangência nos 
municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodri-
gues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Ta-
rauacá, Feijó e Jordão, cuja demanda de um projeto 
piloto que poderá ser implantado no  DSEI-Purus e 
em todo o Brasil.

1. Que o Ministério da Saúde, repasse através 
de convenio para uma conta só todos os recursos 
destinado à saúde indígena, como o PSFI, Assistên-
cias Ambulatoriais, Hospitalares e de Apoio Diagnós-
tico a população indígena – IAPI e repasse também 
recursos para as ações complementares conforme a 

proposta em anexo, Onde possamos ter apenas uma 
referência só e um comando só para a saúde do Ju-
ruá, e sua destinação seja feita após uma discussão 
com os usuário, conselho local e Conselho Distrital de 
saúde Indígena para podermos trabalhar uma saúde 
não para o indígena, mas com o indígena pois acredi-
tamos que só assim os técnico vai compreender melhor 
as nossas deferências étnicas e culturais e teremos 
uma ação em saúde de acordo com a realidade local 
de cada povo;

2. Que seja feito um levantamento de todos os 
recursos destinado a saúde Indígena que entra na con-
ta da coordenação regional da Funasa no Acre e nos 
Distritos do Alto Juruá e Purus cujo a destinação é a 
saúde indígena, e que seja organiza a sua destinação 
de acordo com a realidade Local dos usuários e conhe-
cimento do conselho Distrital de saúde Indígena;

3. Que a Funasa faça um convênio específi co 
com uma ONG, ou com o governo para trabalhar es-
pecifi camente da formação dos AIS e Aisan, nós indí-
genas sonhamos um dia ser Auxiliar e Técnico de En-
fermagem, Enfermeiros, Dentistas e Médicos para no 
futuro cuidarmos da nossa própria saúde, na medida 
em que vamos capacitar os AIS e AISAN temos que 
ter a formação pedagógica junta, para que essa pes-
soa possa um dia deixar de ser AIS e ter a formação 
de fato de forma contínua, devemos seguir o exemplo 
da formação dos professores indígenas do Acre que 
começaram do zero e hoje já temos professores cur-
sando o nível superior. Ressaltamos ainda que a Funa-
sa esta capacitando primeiro a equipe multidisciplinar 
para depois a equipe capacitar os nossos AIS, desta 
forma os nossos sonhos esta sendo interrompidos, pois 
a rotatividade de profi ssionais é muito grande, muitos 
profi ssionais receberam a formação e já foram embora 
estamos jogando o recurso da formação fora.

4. Que seja repassado para os hospitais o mais 
rápido possível o recurso de acordo com a sua desti-
nação através de suprimento de fundo e o gasto seja 
feitos após a elaboração de uma planilha de gasto, 
como também o saldo existente seja levantado às ne-
cessidades de estrutura de matéria de cada hospital 
e adaptação de acordo com os hábitos culturais e o 
gasto do mesmo sejam mediante o aval do Conselho 
Distrital de Saúde Indígena e Funasa.

5. Que o Governo mude a estrutura política da 
Funasa para fi car de acordo com a sua Missão.

Atenciosamente,
Lideranças dos Povos Indígenas do Acre partici-

pantes do seminário “O Direito Indígena a uma Saúde 
Diferenciada: a atuação do Controle Social”
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O SR. PRESIDENTE (Veloso) – Com a palavra, 
pela ordem, o nobre Deputado Francisco Rodrigues, 
do Democratas de Roraima.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (DEM-RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, hoje, nesta sessão, registro a situa-
ção dos militares. A profi ssão militar tem característi-
cas marcantes de singularidade, diferindo das demais 
carreiras de Estado em vários aspectos fundamentais 
que merecem maiores esclarecimentos junto à opinião 
pública de toda a nossa sociedade.

Os deveres, as responsabilidades, os riscos e a 
total disponibilidade que a profi ssão exige não se res-
tringem apenas à estrutura hierárquica a que estão 
diretamente ligados, envolvem um campo muito mais 
amplo do poder social.

Ser militar inclui sacrifícios pessoais, abdicação, 
desprendimento, dedicação exclusiva ao trabalho, dis-
ponibilidade integral de 24 horas seguidas em escala 
de serviço, plantão, prontidão, entre outros. Tudo isso 
sem direito a qualquer compensação material ou fi nan-
ceira de qualquer natureza, como forma de atenuar 
os inúmeros serviços extraordinários, as incontáveis 
missões cívicas e sociais, bem como as atividades 
normais de defesa e segurança nacional. 

As transferências de localidade podem ocorrer 
a qualquer tempo e para qualquer parte do País, sa-
crifi cando toda a vida familiar no tocante ao emprego 
do cônjuge, educação dos fi lhos, compromissos con-
tratuais, entre outros.

Por esses e outros tantos motivos, ser militar não 
é simplesmente ter emprego, é estar condicionado e 
regido por valores e deveres muito mais inerentes e 
limitadores do que em qualquer outra carreira profi s-
sional.

Hoje, a família militar brasileira trabalha por mera 
vocação profi ssional e por puro sentimento patriótico. 
O achatamento salarial vem provocando sérios pro-
blemas no efetivo das Forças, a ponto de os pedidos 
de baixa terem atingido índices alarmantes em toda 
a história militar.

O Diário Ofi cial da União publica diariamente os 
pedidos de baixa dos militares que vão em busca de 
melhores salários, resultando por ano a média de 235 
ofi ciais e 768 graduados que saem da carreira, via 
concurso público, a fi m de obter a justa valorização e 
reconhecimento profi ssional.

Para efeito de comparação salarial e comprovação 
da discrepância nos diversos níveis de remuneração, 
bastaria comparar a remuneração bruta de um coronel 
do Exército, de R$9.700,00, à de um coronel da PM 
de Brasília, R$17.500,00; ou a da remuneração de um 
capitão do Exército, de R$5.800,00, à de um capitão do 

Corpo de Bombeiros, R$12.190,00; ou ainda a de um 
primeiro-sargento da Aeronáutica, de R$3.500,00, à de 
um primeiro-sargento da PM, R$7.740,00; pior ainda 
é se compararmos a do soldado da PM, R$4.700,00, 
ao do tenente da Marinha, R$4.050,00.

Sem dúvida, é desestimulante e inviável a situ-
ação atual, embora se compreenda o motivo da alta 
desistência dos militares em continuar na carreira.

Essa situação atípica e constrangedora vem pro-
vocando desgastes afl itivos no meio da família militar, 
gerando problemas de ordem social e moral.

As academias militares – Escola Naval, AMAN e 
AFA – e demais escolas de formação de profi ssionais, 
que suprem o efetivo das Forças Armadas, enfrentam 
difi culdades de seleção e recrutamento para atrair can-
didatos para os cursos que realizam.

Por oportuno, torna-se necessário e urgente pro-
mover um diálogo sério e responsável entre as institui-
ções envolvidas – Presidência da República, Ministério 
do Planejamento, Ministério da Defesa e Congresso 
Nacional – para resolver, em caráter defi nitivo, essa 
angustiante situação, evitando a perda de força de 
trabalho qualifi cada e criando mais estímulo para o 
recrutamento de bons profi ssionais em futuros con-
cursos públicos.

Uma nação sem poder de dissuasão, fatalmente 
estará fadada ao fracasso como pátria livre, próspera 
e soberana.

Sr. Presidente, está sendo anunciado hoje pela 
grande imprensa a reunião e o esforço, por que não 
dizer, do Ministro Nelson Jobim no sentido de conse-
guir esse reajuste para os militares. E pasmem com o 
que encontramos hoje cravado nos grandes veículos 
de comunicação: aumento de 17% parcelado em 3 ve-
zes, o que, na verdade, não atenua, de forma alguma, 
a questão salarial dos militares.

Obviamente, essa situação é preocupante. As 
manifestações começam a acontecer por conta da 
difi culdade de se manterem com os salários aviltan-
tes que hoje recebem; quando vêem prevalecer au-
mentos monumentais em outras categorias; quando 
vêem acontecer a falta de eqüidade entre os salários 
de funcionários públicos – como podem, na verdade, 
aceitarem isso de forma pacífi ca?

Isso é muito perigoso. É um precedente perigoso 
em nossa história. Ao ressaltar os esforços do Minis-
tro Nelson Jobim, quero dizer que, apesar da pressão 
que está sofrendo por conta da equipe econômica e 
do planejamento, o Presidente Lula não pode fechar os 
olhos para essa grave questão, para a qual há algum 
tempo vimos alertando deste plenário.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para 
registrar o meu apoio irrestrito ao General Heleno Pe-
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reira, Comandante Militar da Amazônia. Talvez, por 
pressão de alguns xiitas, pelo revanchismo implantado 
em segmentos do Governo, o Presidente da Repúbli-
ca tenha sido levado a mandar o Ministro da Defesa 
e o Comandante do Exército exigirem informações do 
General Heleno sobre suas declarações recentes à 
grande imprensa, cuja preocupação era apenas com 
a demarcação de terras indígenas, de forma contínua, 
nas linhas de fronteira.

Portanto, Sr. Presidente, o momento é muito grave. 
Acredito que o revanchismo está estampado nessas 
decisões. Sabemos que de terroristas a assaltantes 
a bancos, e todo tipo de delito que o cidadão possa 
praticar, tem realmente alguns elementos dentro do 
Governo que querem, com isso, praticar o revanchis-
mo de forma vil.

Tenho certeza de que não apenas este Deputado, 
mas todos os Parlamentares patriotas estão prestando 
solidariedade ao General Heleno Pereira, Comandante 
Militar da Amazônia.

Repito, Sr. Presidente: o momento é grave. Te-
nhamos cuidado, tenhamos paciência, mas, acima de 
tudo, respeitemos aqueles brasileiros que, na verdade, 
têm amor a este País. O General Heleno Pereira pres-
tou relevantes serviços na missão brasileira na ONU 
e também à frente de todas as funções que ocupou 
ao longo de sua vida militar de mais de 40 anos e não 
merecia realmente esse puxão de orelhas. Isso pode 
provocar reação em cadeia dentro das Forças Arma-
das, Sr. Presidente. Peço cautela e prudência, para 
que isso seja evitado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Veloso) – Concedo a pa-

lavra, pela ordem, ao nobre Deputado Mauro Bene-
vides.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, em sua última reunião, o Comitê de 
Política Monetária surpreendeu os círculos empresariais 
do País e a própria opinião pública, com a elevação 
de meio ponto percentual da Taxa SELIC, quando era 
admitida, consensualmente, que o índice se compor-
taria de forma mais moderada, situando-se em torno 
de apenas 0,25%, como admitiam os analistas eco-
nômicos, especialistas no assunto.

A alegada preocupação com o processo infl a-
cionário deve ter contribuído para que a majoração 
fosse além do que se cogitava no início da semana, 
gerando, em conseqüência, descontentamento entre 
investidores e entidades representativas da indústria, 
como a nossa CNI, dirigida profi cientemente pelo ilustre 
colega, abalizado estudioso de questões econômico-

fi nanceiras, Armando Monteiro Neto, que representa 
o Estado de Pernambuco neste plenário.

Sobre essa temática, a mídia teceu considera-
ções desfavoráveis, de que é exemplo, aliás, o primo 
editorial do Correio Braziliense, edição de hoje.

Para que o comentário seja examinado por esta 
Casa, entendi de meu dever solicitar a sua transcrição, 
como parte deste pronunciamento, nos termos precei-
tuados pelo Regimento Interno da Casa.

Eis, o teor do artigo, cuja repercussão ensejará 
outros comentários a respeito da surpreendente ma-
joração:

“Decisão incoerente
As críticas enérgicas do mercado ao aumento 

de 0,5 ponto percentual da taxa básica de juros (SE-
LIC) expressam reação adequada à impertinência da 
decisão adotada pelo Comitê de Política Monetária 
(COPOM) do Banco Central. Os analistas vinculados 
às formas mais severas de contenção do crédito como 
fator de inibição infl acionária acreditavam que, caso 
medida do gênero fosse adotada, a elevação da taxa 
não passaria de 0,25 ponto percentual. Dito de outra 
forma, o BC excedeu até as expectativas dos especia-
listas mais conservadores.

Na avaliação do empresariado, de investidores e 
de organizações sindicais a conjuntura não se confi -
gura pela existência de demanda além da capacidade 
produtiva do sistema econômico. Há convicção de que 
não só as plantas instaladas têm atendido com regular 
efi ciência à expansão do consumo como os investimen-
tos em curso garantem supri-lo na perspectiva imediata 
e mediata. Portanto, a elevação do custo do dinheiro, 
pelo menos na extensão aprovada pelo COPOM, se 
constituiu em providência açodada.

Veio da Associação Brasileira da Infra-Estrutura 
e Indústria de Base (ABDIB) a avaliação mais consen-
tânea com os efeitos esperados pela conduta do CO-
POM. Ei-la: ‘É bastante provável que a elevação atual 
dos juros crie restrição à demanda por outros bens 
que não aqueles que são os verdadeiros responsáveis 
pelos atuais repiques da infl ação’.

De fato, a alta de 0,48% do IPCA em março (a 
luz vermelha que acendeu no COPOM) contra 0,40% 
da previsão ofi cial resultou de forma graúda do cres-
cimento dos preços dos alimentos. O custo mais ele-
vado dos comestíveis sucede, desde o ano passado, 
em escala planetária. Atinge de maneira mais virulenta 
as economias da Rússia, da China, da Índia, da Tur-
quia e da Indonésia (perspectiva de infl ação média de 
8,8%). Aqui, projeta infl ação para este ano de 4,7%, 
0,2 ponto percentual acima da meta estabelecida pelo 
Banco Central.
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O problema é que a administração coercitiva do 
crédito com base na movimentação para o alto da taxa 
de juros não terá efeito quanto à redução da deman-
da apontada como principal causadora da recidiva 
infl acionária. Os alimentos são produtos de consumo 
forçado. Nenhum instrumento que difi culte o acesso 
a operações creditícias poderá infl uenciar o declínio 
de preços por efeito da queda nas compras. É óbvio, 
mas, ante as circunstâncias, cabe o alerta: ninguém 
pode viver sem se alimentar.

Sem força para reduzir o custo dos gêneros ali-
mentícios, a remoção da SELIC para o patamar de 
11,75% ao ano poderá causar efeitos danosos à eco-
nomia. Há receio de que o círculo virtuoso do cresci-
mento sofra forte impacto negativo. Algo – explique-
se – como a retração dos investimentos de escala e 
desestímulos aos programas de reaparelhamento de 
unidades produtivas. Afi nal, os juros reais no Brasil 
voltaram a ser os mais elevados do mundo.”

Sr. Presidente, dentro de 40 dias, o COPOM vol-
tará a decidir sobre juros, esperando-se que refaça os 
cálculos, retrocedendo na fi xação da Taxa SELIC. 

Era o que tinha a dizer.

VII – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Veloso) – Nada mais haven-
do a tratar, vou encerrar a sessão, lembrando que hoje, 
sexta-feira, dia 18 de abril, às 15h, haverá sessão solene 
em homenagem ao 48º aniversário de Brasília.

O SR. PRESIDENTE (Veloso) – Encerro a ses-
são, designando para terça-feira, dia 22 de abril, às 
14h, a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)

Discussão

1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 413, DE 2008

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 413, de 2008, que dispõe sobre 
medidas tributárias destinadas a estimular 
os investimentos e a modernização do setor 
de turismo, a reforçar o sistema de proteção 
tarifária brasileiro, a estabelecer a incidência 
de forma concentrada da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade Social – COFINS na 
produção e comercialização de álcool, altera 
o art. 3º da Lei nº 7.689, de 15 de dezembro 

de 1988, e dá outras providências. Pendente 
de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 19/02/08
PRAZO NA CÂMARA: 04/03/08
SOBRESTA A PAUTA EM: 22/03/08 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 04/06/08

2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 414, DE 2008

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 414, de 2008, que constitui fonte 
de recursos adicional para ampliação de limites 
operacionais do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social – BNDES. Pen-
dente de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 19/02/08
PRAZO NA CÂMARA: 04/03/08
SOBRESTA A PAUTA EM: 22/03/08 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 04/06/08

3
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 415, DE 2008

DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 415, de 2008, que proíbe a co-
mercialização de bebidas alcoólicas em ro-
dovias federais e acresce dispositivo à Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código 
de Trânsito Brasileiro. Pendente de parecer da 
Comissão Mista. As emendas de nºs. 17 e 31 
foram retiradas pelo autor.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 19/02/08
PRAZO NA CÂMARA: 04/03/08
SOBRESTA A PAUTA EM: 22/03/08 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 04/06/08

4
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 417-A, DE 2008

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 417-A, de 2008, que altera e 
acresce dispositivos à Lei nº 10.826, de 22 
de dezembro de 2003, que dispõe sobre re-
gistro, posse e comercialização de armas de 
fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de 
Armas – Sinarm e defi ne crimes; tendo parecer 
do Relator da Comissão Mista, proferido em 
Plenário, pelo atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência; pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica le-
gislativa; pela adequação fi nanceira e orça-
mentária; pela admissibilidade das Emendas 
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de nºs 1 a 10, 12 a 87, 89 a 120, 122 e 124 a 
127; pela inadmissibilidade das Emendas de 
nºs 11, 88, 121 e 123; e, no mérito, pela apro-
vação desta MPV e das Emendas de nº 3, 8 a 
10, 12, 13, 15 a 29, 33, 50 a 53, 55, 56, 65 a 
67, 70, 79, 89 a 94, 98 a 104, 122, 124, 125 e 
127, na forma do Projeto de Lei de Conversão 
apresentado, e pela rejeição das Emendas de 
nºs 1, 2, 4 a 7, 14, 30 a 32, 34 a 49, 54, 57, 59 
a 64, 68, 69, 71 a 78, 80 a 87, 95 a 97, 105 
a 120 e 126 (Relator: Dep. Tadeu Filippelli). O 
PL 2.674/07, do Dep. Eduardo Sciarra, tramita 
sob a forma de emenda.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 19/02/08
PRAZO NA CÂMARA: 04/03/08
SOBRESTA A PAUTA EM: 22/03/08 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 04/06/08

5
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 418, DE 2008

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 418, de 2008, que altera as Leis 
nºs 11.508, de 20 de julho de 2007, que dis-
põe sobre o regime tributário, cambial e ad-
ministrativo das Zonas de Processamento de 
Exportação, e 8.256, de 25 de novembro de 
1991, que cria áreas de livre comércio nos mu-
nicípios de Pacaraima e Bonfi m, no Estado de 
Roraima, e dá outras providências. Pendente 
de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 28/02/08
PRAZO NA CÂMARA: 13/03/08
SOBRESTA A PAUTA EM: 31/03/08 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 13/06/08

6
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 419, DE 2008

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 419, de 2008, que altera as Leis 
nºs 10.683, de 28 de maio de 2003, e 10.678, 
de 23 de maio de 2003, transformando o cargo 
de Secretário Especial de Políticas de Promo-
ção da Igualdade Racial em Ministro de Estado 
Chefe da Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial. Pendente de 
parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 04/03/08
PRAZO NA CÂMARA: 18/03/08
SOBRESTA A PAUTA EM: 05/04/08 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 18/06/08

7
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 420, DE 2008

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 420, de 2008, que abre crédito ex-
traordinário, em favor de Encargos Financeiros 
da União, no valor de R$ 12.500.000.000,00, 
para o fi m que especifi ca. Pendente de pare-
cer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 10/03/08
PRAZO NA CÂMARA: 24/03/08
SOBRESTA A PAUTA EM: 11/04/08 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 24/06/08

8
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 421, DE 2008

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 421, de 2008, que dispõe sobre o 
salário mínimo a partir de 1º de março de 2008. 
Pendente de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 13/03/08
PRAZO NA CÂMARA: 27/03/08
SOBRESTA A PAUTA EM: 14/04/08 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 27/06/08
URGÊNCIA
(Artigo 64, § 2º da Constituição Federal c/c art. 

204, I, do Regimento Interno)
Discussão

9
PROJETO DE LEI Nº 1.650, DE 2007

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei nº 1.650, de 2007, que dispõe sobre a apu-
ração do imposto de renda na fonte incidente 
sobre rendimentos de prestação de serviços 
de transporte rodoviário internacional de carga, 
auferidos por transportador autônomo pessoa 
física, residente na República do Paraguai, 
considerado como sociedade unipessoal nesse 
País. Pendente de pareceres das Comissões: 
de Finanças e Tributação; e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania. 

SOBRESTA A PAUTA EM: 09/12/2007 
(46º dia)
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10
PROJETO DE LEI Nº 4.846, DE 1994

(DO SR. FRANCISCO SILVA) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 4.846, de 1994, que estabelece me-
didas destinadas a restringir o consumo de 
bebidas alcoólicas. Pendente de parecer da 
Comissão Especial.

Tendo apensados os PLs nºs 1.602/96, 
3.037/97, 3.042/97, 3.380/97, 3.497/97, 
3.626/97, 3.852/97, 3.858/97, 3.869/97, 
3.993/97, 4.062/98, 4.111/98, 4.160/98, 
4.204/98, 4.215/98, 4.258/98, 4.333/98, 
4.469/98, 4.528/98, 4.538/98, 4.618/98, 
4.680/98, 4.705/98, 4.796/98, 251/99, 633/99, 
806/99, 931/99, 963/99, 964/99, 1.004/99, 
1.056/99, 1.100/99, 1.151/99, 1.160/99, 
1.175/99, 1.277/99, 1.346/99, 1.382/99, 
1.408/99, 1.490/99, 1.512/99, 1.599/99, 
1.706/99, 1.761/99, 1.893/99, 1.923/99, 
1.955/99, 1.982/99, 2.017/99, 2.090/99, 
2.130/99, 2.185/99, 2.334/00, 2.365/00, 
2.389/00, 2.417/00, 2.468/00, 2.613/00, 
2.786/00, 2.833/00, 2.908/00, 2.919/00, 
3.000/00, 3.067/00, 3.089/00, 3.114/00, 
3.152/00, 3.262/00, 3.354/00, 3.423/00, 
3.451/00, 3.463/00, 3.583/00, 3.619/00, 
4.046/01, 4.062/01, 4.273/01, 4.424/01, 
4.461/01, 4.532/01, 4.745/01, 4.791/01, 
4.839/01, 4.955/01, 5.121/01, 5.140/01, 
5.464/01, 5.528/01, 5.561/01, 5.708/01, 
5.792/01, 5.834/01, 5.973/01, 6.017/01, 
6.218/02, 6.343/02, 6.622/02, 6.729/02, 
6.971/02, 7.332/02, 200/03, 204/03, 212/03, 
327/03, 330/03, 412/03, 445/03, 504/03, 556/03, 
871/03, 928/03, 983/03, 1.168/03, 1.171/03, 
1.433/03, 1.657/03, 1.774/03, 1.788/03, 
1.789/03, 1.880/03, 1.915/03, 1.945/03, 
1.998/03, 2.089/03, 2.268/03, 2.665/03, 
2.807/03, 3.080/04, 3.311/04, 3.315/04, 
3.321/04, 3.474/04, 3.529/04, 3.682/04, 
3.919/04, 4.112/04, 4.391/04, 4.407/04, 
4.549/04, 4.721/04, 4.921/05, 5.713/05, 
6.329/05, 6.379/05, 6.643/06, 6.807/06, 
7.640/06, 1.002/07, 1.016/07, 1.066/07, 
1.925/07, 2.026/07, 2.035/07, 2.134/07, 
2.369/07, 2.549/07, 2.658/07, 2.733/08, ao 
qual foi atribuída urgência constitucio-
nal, 2.746/08, 2.760/08, 2.833/08, 2.840/08, 
3.010/08 e 3.164/08.

SOBRESTA A PAUTA EM: 23/03/2008 (46º 
dia)

11
PROJETO DE LEI Nº 2.300-B, DE 2007

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 2.300-B, de 2007, que acresce e 
altera dispositivos da Lei nº 10.683, de 28 de 
maio de 2003, cria a Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República, cria 
cargos em comissão, e dá outras providências; 
tendo parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa deste e 
das Emendas de Plenário (Relator: Dep. José 
Genoíno). Pendente de pareceres das Comis-
sões: de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público; e de Finanças e Tributação.

SOBRESTA A PAUTA EM: 01/04/2008 (46º 
dia)

URGÊNCIA
(Art. 62, da Constituição Federal)

Discussão

12
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 422, DE 2008

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 422, de 2008, que dá nova re-
dação ao inciso II do § 2º-B do art. 17 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regula-
menta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, e 
institui normas para licitações e contratos da 
administração pública. Pendente de parecer 
da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 08/04/08
PRAZO NA CÂMARA: 22/04/08
SOBRESTA A PAUTA EM: 10/05/08 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 06/08/08

13
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 423, DE 2008

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 423, de 2008, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios dos 
Transportes e da Integração Nacional, no va-
lor global de R$ 613.752.057,00, para os fi ns 
que especifi ca; tendo parecer da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, pelo atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência; pela 
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constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa; pela adequação fi nanceira e orçamen-
tária; pela inadmissibilidade das emendas de 
nºs 1 a 12; e, no mérito, pela aprovação desta 
MPV (Relator: Dep. José Guimarães).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 17/04/08
PRAZO NA CÂMARA: 01/05/08
SOBRESTA A PAUTA EM: 19/05/08 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 15/08/08
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 427/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Som Tocantins Ltda para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, no município de Pedro Afonso, Estado do To-
cantins.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

Nº 431/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
concessão à TV Norte do Ceará Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, no muni-
cípio de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

Nº 432/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Fundação Rafael Carlos de Medeiros a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Eusébio, Estado do Ceará.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

Nº 435/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Empresa de Radiodifusão Pantaneira Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no município de Miranda, Estado 
do Mato Grosso do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

Nº 442/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação de Radiodifusão Comunitária de Concei-
ção da Feira – BA a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município Conceição da Feira, Estado 
da Bahia.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

Nº 448/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Mundial FM Ltda para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
no município de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

Nº 450/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Uchoense de Radiodifusão Comunitá-
ria a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Uchôa, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

Nº 454/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autori-
za a Associação Comunitária Betel de Ação Social e 
Radiodifusão – ACBAS a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no município de Feira de Santana, 
Estado da Bahia.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

Nº 458/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária dos Moradores de Concei-
ção do Jacuípe a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Conceição do Jacuípe, 
Estado da Bahia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/04/2008
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Nº 464/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Brisa Mar FM Ltda para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula-
da, no município de Esplanada, Estado da Bahia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/04/2008

Nº 492/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Benefi cente Ideal a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Fortaleza, 
Estado do Ceará.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/04/2008

Nº 493/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio FM Sertaneja Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, no município de Nossa Senhora da Glória, Es-
tado de Sergipe.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/04/2008

Nº 494/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação Cultural Rádio Comunitária FM de Quilom-
bo a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Quilombo, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/04/2008

Nº 505/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Fundação Semeador para executar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
com fi ns exclusivamente educativos, no município de 
Santana, Estado do Amapá.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28/04/2008
PROJETO DE LEI

Nº 2.090/1996 (Senado Federal – Joel de Hollanda) – 
Denomina “Professor Potiguar Matos” a Escola Técnica 
Federal de Pernambuco – Unidade de Ensino Descen-
tralizado – Pesqueira.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/04/2008

Nº 1.300/2003 (Lobbe Neto) – Institui o Dia Nacional 
do Desafi o.
ÚLTIMA SESSÃO: 22/04/2008

Nº 2.956/2004 (Inocêncio Oliveira) – Altera o inciso VI 
do art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 

que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor 
sobre especifi cidades dos veículos de duas rodas.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

Nº 5.909/2005 (Nilson Pinto) – Denomina “Aeroporto 
de Marabá / Pará – João Correa da Rocha” – o Aero-
porto de Marabá / Pará.
ÚLTIMA SESSÃO: 22/04/2008

Nº 5.949/2005 (Geraldo Resende) – Denomina Cam-
pus Universitário Professor Celso Muller do Amaral, 
o Campus Universitário da Universidade Federal da 
Grande Dourados, localizado em Dourados, Estado 
de Mato Grosso do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 22/04/2008

Nº 7.326/2006 (Senado Federal – Cristovam Buarque) 
– Acrescenta inciso X ao art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, para assegurar vaga na escola 
pública de educação infantil ou de ensino fundamental 
mais próxima de sua residência a toda criança a partir 
dos 4 (quatro) anos de idade.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

Nº 7.332/2006 (Senado Federal – Sérgio Guerra) – 
Denomina “Rodovia Pintor Cícero Dias” o trecho da 
rodovia BR-101 entre as cidades de Cabo de Santo 
Agostinho e Palmares, em Pernambuco.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

Nº 7.377/2006 (Senado Federal – Gerson Camata) – 
Denomina “Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua” 
o trecho da rodovia BR-482, entre o entroncamento 
com a BR-101, no Espírito Santo, e a divisa com Mi-
nas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 22/04/2008

Nº 7.606/2006 (Chico Alencar) – Estabelece o dia 3 
de maio como o Dia Nacional das Televisões e Rádios 
Comunitárias.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

Nº 708/2007 (Rodrigo Rollemberg) – Estende os in-
centivos especiais de que trata o parágrafo único do 
art. 103 da Lei nº 8.171, de 17 janeiro de 1991, ao 
produtor rural que adotar técnicas de integração la-
voura e pecuária.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

Nº 1003/2007 (Jovair Arantes) – Institui o Dia Nacional 
da Cultura Hip-hop.
ÚLTIMA SESSÃO: 22/04/2008
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Nº 1080/2007 (Rodovalho) – Institui a “Semana Na-
cional da Família”.
ÚLTIMA SESSÃO: 22/04/2008

Nº 1285/2007 (Carlos Bezerra) – Altera o Decreto-Lei 
nº 116, de 25 de janeiro de 1967, para alterar o pra-
zo prescricional das ações contra extravio de carga e 
das ações por falta de conteúdo, diminuição, perdas 
e avarias ou danos à carga.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28/04/2008

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 429/2007 (Eliene Lima) – Dispõe sobre a conces-
são de desconto para professores do nível funda-
mental e médio na compra de livro didático. E seus 
apensados. 
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO 
– ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD
(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS 
DO ART.144 DO RICD)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PEC: art. 202, § 
1º do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 58, § 3º, c/c o art. 132, §2º, do RICD.

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
SESSÕES (ART. 58, § 1º DO RICD).

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJU-
RIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 498/2006 (Carlos Souza) – Acrescenta o art. 65-A 
à Constituição Federal.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

Nº 521/2006 (Ciro Nogueira) – Dá nova redação ao 
art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal. E seus 
apensados.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008
PROJETO DE LEI

Nº 6405/2002 (Senado Federal) – Regula a profi ssão 
de árbitro de futebol e dá outras providências. 

COM PARECER PELA INCONSTITUCIONALIDADE: 
PL-6212/2005, apensado. 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28/04/2008

Nº 1021/2007 (Celso Russomanno) – Acrescenta dis-
positivo à Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
que “Dispõe sobre os registros públicos e dá outras 
providências”.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU OR-
ÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI

Nº 7049/2006 (Jair Bolsonaro) – Autoriza o Poder 
Executivo a criar um Colégio Militar no Município de 
Resende, no Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/04/2008

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDA-
DE – ART. 164, § 2º, DO RICD
(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS 
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º 
e 3º DO RICD)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
SESSÕES (ART. 164, § 2º, DO RICD).

PROJETO DE LEI

Nº 1695/2003 (Walter Pinheiro) – Cria o Sistema de 
Radiodifusão Pública, regulamenta o Serviço de Ra-
diodifusão Pública, e dá outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28/04/2008
4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RCP: art. 35, §§ 1º 
e 2º, do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 137, § 1º, do RICD.

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
SESSÕES.

PROJETO DE LEI

Nº 3138/2008 (Cida Diogo) – Dispõe sobre a criação 
dos Comitês de Investigação e Prevenção a Mortalidade 
Materna nos municípios das Unidades da Federação 
e dá outras providências.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/04/2008
ARQUIVE-SE, nos termos do artigo 133 do RICD, a 
seguinte proposição: 

PROJETO DE LEI

No 1765/2003 (Maninha) − Estabelece normas para 
recolhimento e reembolso de embalagens e dá outras 
providências.
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ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE DO MÊS DE ABRIL DE 2008

Dia 22, 3ª-feira
15:00 CARLOS SANTANA (PT – RJ)
15:25 JOÃO LEÃO (PP – BA)

Dia 23, 4ª-feira
15:00 DR. PINOTTI (DEM – SP)
15:25 EUGÊNIO RABELO (PP – CE)

Dia 24, 5ª-feira
15:00 DAMIÃO FELICIANO (PDT – PB)
15:25 CEZAR SCHIRMER (PMDB – RS)

Dia 25, 6ª-feira
10:00 RAUL JUNGMANN (PPS – PE)
10:25 AUGUSTO CARVALHO (PPS – DF)
10:50 CHICO LOPES (PCdoB – CE)
11:15 NELSON MEURER (PP – PR)
11:40 RITA CAMATA (PMDB – ES)

Dia 28, 2ª-feira
15:00 WALDIR NEVES (PSDB – MS)
15:25 ARIOSTO HOLANDA (PSB – CE)
15:50 FÉLIX MENDONÇA (DEM – BA)
16:15 JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP)
16:40 SABINO CASTELO BRANCO (PTB – AM)

Dia 29, 3ª-feira
15:00 ANDREIA ZITO (PSDB – RJ)
15:25 MARCELO ALMEIDA (PMDB – PR)

Dia 30, 4ª-feira
15:00 ANSELMO DE JESUS (PT – RO)
15:25 LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABAS-
TECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.082/08 – do Sr. Homero Perei-
ra – que “reabre o prazo para as ratifi cações de con-
cessões e alienações de terras feitas pelos Estados 
em faixa de fronteira, altera o art. 7º do Decreto-Lei 
nº 1.414, de 18 de agosto de 1975, e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado CELSO MALDANER. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-04-08 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.437/07 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera o art. 160 da Lei nº 6.015, de 31 
de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros 
públicos e dá outras providências, e acresce os artigos 
160-A e 160-B ao mesmo diploma legal”. (Apensado: 
PL 2339/2007) 
RELATOR: Deputado EMANUEL FERNANDES. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-04-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 618/07 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “dispõe sobre prazo de validade do crédito do 
telefone celular habilitado no Plano de Serviço Pré-
Pago”. (Apensado: PL 1325/2007) 
RELATOR: Deputado BILAC PINTO. 
PROJETO DE LEI Nº 1.556/07 – do Sr. Beto Mansur – 
que “dispõe sobre a criação do sistema de emergência 
na telefonia fi xa e móvel”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. 

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 MIRO TEIXEIRA. 
PROJETO DE LEI Nº 2.807/08 – do Sr. Silas Câma-
ra – que “acrescenta o inciso XIII ao art. 3º da Lei nº 
9.472, de 16 de julho de 1997”. 
RELATOR: Deputado DR. ADILSON SOARES 

PROJETO DE LEI Nº 2.809/08 – do Sr. Silas Câmara – 
que “modifi ca a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei 
Geral de Telecomunicações – LGT, para incluir, como 
direito do usuário de telecomunicações o questiona-
mento de débitos lançados em conta telefônica”. 
RELATOR: Deputado EMANUEL FERNANDES.

PROJETO DE LEI Nº 2.973/08 – do Sr. William Woo 
– que “obriga as operadoras de telefonia celular a fa-
zer o bloqueio do número IMEI (International Mobile 
Equipment Identity – Identidade Internacional de Equi-

13506.indd   1640013506.indd   16400 29/08/2008   11:31:0829/08/2008   11:31:08



Abril de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 19 16401 

pamento Móvel), dos aparelhos celulares que sejam 
objeto de perda, furto ou roubo”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.337/03 – do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “acrescenta parágrafo único ao art. 7º da Lei 
nº 6.615, de 16 de dezembro de 1978, que “Dispõe 
sobre a regulamentação da profi ssão de Radialista e 
dá outras providências”, a fi m de proibir a concessão 
de registro provisório”. 
RELATOR: Deputado BETO MANSUR. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
E DE CIDADANIA 

LOCAL: Plenário 01 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

A –  Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 44/08 Do Sr. Maurício Quintella 
Lessa – que “solicita que seja convidado o Sr. Minis-
tro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o 
Sr. Presidente da Associação dos Juizes Federais do 
Brasil, Walter Nunes da Silva Júnior, o Sr. Presidente 
da Ordem dos Advogados do Brasil, Raimundo Cézar 
Britto Aragão, o Sr. Presidente da Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros, Mozart Valadares Pires, e o Sr. 
Presidente da Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público, José Carlos Cosenzo, a fi m de de-
bater sobre o instituto da prisão preventiva”. 

B – Redação Final:

PROJETO DE LEI Nº 4.378/01 – do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “denomina Rodovia Luiz Gonzaga a BR-
232 – estrada integrante do Plano Nacional de Via-
ção, aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro 
de 1973”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.

PROJETO DE LEI Nº 5.288/01 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “regulamenta anúncios vinculados nos 
meios de comunicação, sobre a venda de automóveis 
usados”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.

PROJETO DE LEI Nº 2.374/03 – do Sr. Sandro Mabel 
– que “dispõe sobre o dever de notifi cação em caso 
de necessidade de ações preventivas, de socorro, as-
sistenciais ou recuperativas na área de defesa civil e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.

PROJETO DE LEI Nº 5.669/05 – do Sr. Geraldo Re-
sende – que “denomina Hospital Universitário Doutor 
Antônio Alves Duarte o Hospital Universitário da Uni-
versidade Federal da Grande Dourados, localizado em 
Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.

PROJETO DE LEI Nº 6.816/06 – do Sr. Vander Lou-
bet – que “confere ao Município de Corumbá, no Es-
tado do Mato Grosso do Sul, o título de “Capital do 
Pantanal”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.

PROJETO DE LEI Nº 7.310/06 – do Sr. Rodrigo Maia 
– que “institui o Dia Nacional da Arte da Ikebana-
Sanguetsu”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.

PROJETO DE LEI Nº 615/07 – da Sra. Nilmar Ruiz – que 
“institui o Dia Nacional do Engenheiro Ambiental”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.

PROJETO DE LEI Nº 972/07 – TRIBUNAL SUPERIOR 
DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação e trans-
formação de cargos em comissão e funções comissio-
nadas no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do 
Trabalho da 1ª Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

C –  Proposições Sujeitas à Apreciação do Ple-
nário: 

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 408/07 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional e Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional – (MSC 507/2007) – que “aprova o texto 
do Acordo de Cooperação na Área do Turismo entre o 
Governo da República Federativa do Brasl e o Governo 
da República do Panamá, celebrado em Brasília, em 
25 de maio de 2007”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 6.843/02 – da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 6/2001) – que “acrescenta 
dispositivos à Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, 
que regula os processos administrativos no âmbito da 
Administração Pública Federal, para facilitar o aces-
so do usuário de serviços públicos às informações de 
seu interesse”. 
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com substitutivo, e da Emenda 

13506.indd   1640113506.indd   16401 29/08/2008   11:31:0829/08/2008   11:31:08



16402 Sábado 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2008

da Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público. 
Vista ao Deputado José Genoíno, em 08/04/2008. 

O Deputado José Genoíno apresentou voto em sepa-
rado em 11/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 7.498/02 – da Comissão de 
Legislação Participativa – (SUG 56/2002) – que “de-
nomina “Deputado Pedro Tassis” o trecho da rodovia 
BR-116 situado no perímetro urbano de Governador 
Valadares (MG)”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 4.622/04 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “altera a Lei nº 5.764, de 16 de dezem-
bro de 1971, para a fi xação do conceito da modalidade 
operacional das cooperativas de trabalho”. (Apensados: 
PL 6449/2005, PL 7009/2006 e PL 6265/2005) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, do Substi-
tutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, com subemenda, do Substitu-
tivo da Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, do PL 7009/2006, do PL 6449/2005, 
do PL 6265/2005 e das Emendas de Plenário ao PL 
7009/2006 de nºs 1, 2, com subemenda, 3, com su-
bemenda, 4, com subemenda, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, com 
subemenda, 30, 31, 32, 33, 34, 35, com subemenda, 
36, 37, 38, 39, 40 e 41, apensados, e pela injuridici-
dade das Emendas de Plenário ao PL 7009/2006 de 
nºs 20, 21, 22 e 24. 
Vista conjunta aos Deputados Efraim Filho, José 
Genoíno, Silvinho Peccioli e Vicente Arruda, em 
08/04/2008. 

O Deputado José Genoíno apresentou voto em sepa-
rado em 11/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 839/07 – do Sr. Gustavo Fruet – 
que “acrescenta parágrafo único ao art. 299 do Código 
Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965), para 
tipifi car o crime de violação de sigilo de voto por meio 
de fotografi a ou fi lmagem”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia 
e Vicente Arruda, em 25/03/2008. 
Os Deputados Antonio Carlos Biscaia e Bonifácio de 
Andrada apresentaram votos em separado. 

Aprovado por unanimidade requerimento de adiamento 
da votação, por 5 sessões, apresentado pelo Deputado 
Bonifácio de Andrada, em 08/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 1.710/07 – do Senado Federal – 
(PLS 163/2007) – que “altera dispositivos do Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Pe-
nal, e da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de 
Execução Penal, que tratam da substituição da pena 
privativa de liberdade”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
emenda. 
Vista ao Deputado José Genoíno, em 08/04/2008.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 124/07 – do 
Sr. Flávio Dino – que “dispõe sobre a argüição de in-
fi delidade partidária e sobre a justifi cação para desfi -
liação partidária”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 
PARECER: a proferir.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 141/07 – do 
Senado Federal – Romero Jucá – (PLS 633/2007) – que 
“altera a Lei Complementar nº 91, de 22 de dezembro 
de 1997, que dispõe sobre a fi xação dos coefi cientes 
do Fundo de Participação dos Municípios, para esten-
der ao exercício de 2008 os coefi cientes atribuídos em 
2007”. (Apensados: PLP 145/2004 (Apensado: PLP 
125/2007) e PLP 52/2007) 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste; pela injuridicidade e má técnica 
legislativa do Substitutivo da Comissão de Finanças e 
Tributação, do PLP 125/2007 e do PLP 145/2004, apen-
sados; e pela inconstitucionalidade do PLP 52/2007, 
apensado. 
Vista conjunta aos Deputados Nelson Trad, Regis de 
Oliveira e Vilson Covatti, em 11/03/2008. 
Os Deputados Vilson Covatti e Regis de Oliveira apre-
sentaram votos em separado. 

ESPECIAL 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 286/00 
– do Sr. Nilson Pinto – que “acrescenta alínea ao inciso 
XXXII do art. 5º da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo re-
dacional. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Silvi-
nho Peccioli, em 18/03/2008. 

O Deputado Silvinho Peccioli apresentou voto em se-
parado em 15/04/2008. 
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 347/01 
– do Senado Federal – WALDECK ORNELAS – (PEC 
7/1996) – que “altera o caput do art. 64 da Constitui-
ção Federal, acrescentando-o de § 5º”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista ao Deputado Silvinho Peccioli, em 09/04/2008. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 523/06 
– do Sr. Silvio Torres e outros – que “dá nova redação 
ao artigo 29 da Constituição Federal, alterando o sis-
tema eleitoral nos Municípios com mais de duzentos 
mil eleitores”. 
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Felipe Maia, Flávio Dino, Matteo Chiarelli 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 21/08/2007. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 565/06 
– do Senado Federal-Antonio Carlos Magalhães – (PEC 
22/2000) – que “altera os arts. 57, 165, 166, e acrescen-
ta art. 165-A, todos da Constituição Federal, tornando 
de execução obrigatória a programação constante da 
lei orçamentária anual”. (Apensados: PEC 169/2003 
(Apensado: PEC 385/2005 (Apensados: PEC 46/2007 
e PEC 96/2007)) e PEC 465/2005) 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC 
385/2005, da PEC 46/2007, da PEC 96/2007, da PEC 
169/2003 e da PEC 465/2005, apensadas. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Colbert Martins e José Genoíno, em 18/03/2008. 
Os Deputados José Eduardo Cardozo, Paulo Maga-
lhães, Felipe Maia e Silvinho Peccioli apresentaram 
votos em separado. 

Discutiram a matéria os Deputados Luiz Couto, Gerson 
Peres, José Eduardo Cardozo e Felipe Maia. Mantidas 
as inscrições dos Deputados Paulo Magalhães, Silvinho 
Peccioli, Jorginho Maluly e Eduardo Valverde. Suspen-
sa a discussão por acordo, em 26/03/2008. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 53/07 
– do Sr. Jofran Frejat e outros – que “dá nova redação 
ao § 3º do Art. 39 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista ao Deputado Silvinho Peccioli, em 01/04/2008. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 100/07 
– do Sr. Raul Henry – que “acrescenta artigo ao Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, vedando 
a criação, a incorporação, a fusão e o desmembra-

mento de municípios até que sejam promulgadas a Lei 
Complementar e a Lei que disciplinará os Estudos de 
Viabilidade Municipal de que trata o § 4º do art. 18 da 
Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela admissibilidade, com emenda sane-
adora. 

Vista conjunta aos Deputados Bonifácio de Andrada e 
Eduardo Cunha, em 09/04/2008. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 109/07 
– do Sr. Mendes Ribeiro Filho – que “dispõe sobre a 
supressão do artigo 31, do ADCT , da Constituição 
Federal, que trata da estatização das serventias do 
foro judicial”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Eduardo Cunha e Silvinho Peccioli, em 18/03/2008. 

O Deputado Silvinho Peccioli apresentou voto em se-
parado em 25/03/2008. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 134/07 
– do Sr. Alceni Guerra – que “acrescenta parágrafo ao 
art. 208 da Constituição Federal e dá nova redação ao 
parágrafo 1º do art. 211”. (Apensado: PEC 141/2007) 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 
141/2007, apensada. 

Vista ao Deputado Colbert Martins, em 18/03/2008. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 171/07 
– do Sr. Rogerio Lisboa – que “acrescenta o parágrafo 
único ao art. 21, e o § 5º ao art. 177 da Constituição 
Federal, de forma a permitir que empresas privadas 
possam atuar na pesquisa e lavra de minérios e mi-
nerais nucleares e seus derivados, fl exibilizando o 
monopólio da União”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 
09/04/2008. 

Adiada a votação por falta de “quorum”, em 
16/04/2008. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 193/07 
– do Sr. Flávio Dino – que “acrescenta o art. 96 às Dis-
posições Constitucionais Transitórias”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista conjunta aos Deputados Bonifácio de Andrada, 
José Carlos Aleluia, José Genoíno e Silvinho Peccioli, 
em 25/03/2008. 
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.233/02 
– do Sr. Sarney Filho – que “susta a aplicação do De-
creto nº 3.363, de 11 de fevereiro de 2000”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Aprovado requerimento de adiamento da discussão, 
por 10 sessões, apresentado pelo Deputado Marcelo 
Ortiz, em 04/03/2008. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.619/05 
– do Sr. Valdir Colatto e outros – que “susta os efeitos 
de disposição contida no inciso III do artigo 8º da Re-
solução nº 2.963, de 28 de maio de 2002, do Banco 
Central do Brasil”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 4.100/04 – do Sr. Edson Duar-
te – que “altera a Lei nº 6.453 de 17 de outubro de 
1977, que trata de atividades nucleares”. (Apensado: 
PL 7063/2006) 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
com substitutivo, e do PL 7063/2006, apensado, com 
substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Bis-
caia, Edmar Moreira e José Eduardo Cardozo, em 
06/03/2008. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 01/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 6.745/06 – dos Srs. João Cam-
pos e Vicente Chelotti – que “altera dispositivos da 
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, para instituir o 
controle judicial sobre os inquéritos civis, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
emendas. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Eduardo Cunha, Gerson Peres, José Eduardo Cardozo, 
Luiz Couto e Silvinho Peccioli, em 09/04/2008. 

O Deputado Silvinho Peccioli apresentou voto em se-
parado em 15/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 186/07 – do Sr. Carlos Alberto 
Leréia – que “altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 
1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, acres-
centando inciso VIII em seu art. 1º”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista conjunta aos Deputados José Eduardo Cardozo, 
José Genoíno e Nelson Pellegrino, em 02/10/2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 06/11/2007. 

Adiada a discussão, por 5 sessões, a requerimento 
de Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, em 
24/10/2007.

PROJETO DE LEI Nº 265/07 – do Sr. Paulo Maluf – 
que “altera as Leis nºs 4.717, de 29 de junho de 1965, 
7347, de 24 de julho de 1985 e 8.429, de 2 junho de 
1992, de modo a deixar expressa a responsabilidade 
de quem ajuíza ação civil pública, popular e de impro-
bidade temerárias, com má-fe, manifesta intenção de 
promoção pessoal ou visando perseguição política”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO TENORIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Bis-
caia, Bonifácio de Andrada e Silvinho Peccioli, em 
09/04/2008. 

O Deputado Silvinho Peccioli apresentou voto em se-
parado em 15/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 583/07 – da Sra. Alice Portugal 
– que “dispõe sobre a proibição de revista íntima de 
funcionárias nos locais de trabalho”. 
RELATOR: Deputado PINTO ITAMARATY. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, nos 
termos do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público. 
Vista conjunta aos Deputados Edmar Moreira e Edu-
ardo Cunha, em 06/03/2008. 

Discutiram a matéria os Deputados Paulo Maluf, Flá-
vio Dino, Luciano Pizzatto e José Eduardo Cardozo. 
Mantidas as inscrições dos Deputados José Genoíno, 
Nelson Trad, Silvinho Peccioli e José Carlos Aleluia. 
Suspensa a discussão em virtude da ausência do re-
lator, em 25/03/2008.

PROJETO DE LEI Nº 743/07 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “altera a Lei nº 9.503, de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro, para enquadrar a ultra-
passagem em faixa continua como crime de trânsito, 
nas situações que especifi ca” 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Maurício Quintella Lessa, em 
09/10/2007. 
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Discutiu a matéria o Deputado Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, em 17/10/2007.

PROJETO DE LEI Nº 1.424/07 – do Sr. José Carlos 
Aleluia – que “altera a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 
1950, estabelecendo que a denúncia pela prática de 
crime de responsabilidade poderá ser recebida após 
o término do exercício de mandato, cargo ou função, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Eduardo Cunha, Flávio 
Dino, José Eduardo Cardozo, Joseph Bandeira, Leo-
nardo Picciani e Silvinho Peccioli, em 25/03/2008. 

D – Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva 
(Parecer 09/90 – CCJR): 

PRAZO CONSTITUCIONAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 418/07 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 161/2007) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Prisma Radiodifusão Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no município de Cambará do Sul, Estado 
do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 420/07 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 163/2007) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Independente de Apoio à 
Cultura Popular de Araruna a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Araruna, Es-
tado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 423/07 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 171/2007) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Rádio Paz FM 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Planaltina, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 445/07 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 222/2007) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Empresa de Radiodifusão Panta-
neira Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no município de Rio Verde de 
Mato Grosso, Estado de Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 447/07 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 226/2007) – que “aprova o 
ato que outorga permissão à Rádio Companheira FM 
Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Machadinho, 
Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 449/07 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 229/2007) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural e Artístico de Formoso do Araguaia a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Formoso do Araguaia, Estado de Tocantins”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 451/07 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 234/2007) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Fundação São Miguel para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, com fi ns exclusivamente educativos, no 
município de Baturité, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 466/07 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 261/2007) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Miguel Calmon FM Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no município de Miguel Calmon, 
Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

13506.indd   1640513506.indd   16405 29/08/2008   11:31:0829/08/2008   11:31:08



16406 Sábado 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2008

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 469/07 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 266/2007) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Rádio Ortigueira Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no município de Ortigueira, Estado do 
Paraná”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 470/07 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 267/2007) – que “aprova o 
ato que outorga permissão à Rádio FM Serrote Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no município de Catarina, Estado 
do Ceará”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 471/07 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1310/2007) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Televisão Ponta 
Porã Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, no município de Ponta Porã, Estado 
de Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 487/08 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 249/2007) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Casanovense de Radiodi-
fusão Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Casa Nova, Estado da 
Bahia”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

E – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 6.167/02 – do Senado Federal 
– LUIZ PONTES – que “autoriza a criação do Fundo 
de Apoio à Cajucultura – Funcaju, e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão 
de Finanças e Tributação, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Regis de 
Oliveira, em 09/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 6.302/02 – do Senado Federal 
– MAURO MIRANDA – (PLS 203/2001) – que “regula-
menta o exercício das atividades dos profi ssionais em 
transporte de passageiros, “mototaxista”, em entrega 
de mercadorias, e em serviço comunitário de rua, e 
“motoboy” com o uso de motocicleta”. (Apensados: PL 
4731/1998 (Apensados: PL 2370/2000, PL 3044/2000, 
PL 4416/2001, PL 4385/2001 e PL 5088/2001), PL 
6887/2002 (Apensado: PL 1613/2003), PL 408/2003 
e PL 2384/2003) 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do PL 2370/2000, do PL 
3044/2000, do PL 4385/2001, do PL 4416/2001, do 
PL 5088/2001, do PL 4731/1998, do PL 6887/2002, 
do PL 408/2003, do PL 2384/2003 e do PL 1613/2003, 
apensados, nos termos da Subemenda Substitutiva 
da Comissão de Viação e Transportes; e pela anti-
regimentalidade das emendas apresentadas nesta 
Comissão. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia 
e Regis de Oliveira, em 10/04/2008. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 15/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 3.787/04 – do Sr. Fernando de 
Fabinho – que “modifi ca a Lei nº 9.472, de16 de julho 
de 1997, limitando o reajuste das tarifas aplicáveis 
aos serviços de telecomunicações prestados em re-
gime público”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, com subemenda.

PROJETO DE LEI Nº 4.022/04 – do Senado Federal – 
Maguito Vilela – (PLS 493/2003) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Universidade Federal do Sudoeste 
Goiano (UFSOG), por desmembramento do Campus 
Avançado da Universidade Federal de Goiás (UFG) 
em Jataí, e dá outras providências”. (Apensados: PL 
2611/2003 e PL 4663/2004) 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, dos Substitutivos das Comis-
sões de Trabalho, de Administração e Serviço Público 
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e de Educação e Cultura, do PL 2611/2003 e do PL 
4663/2004, apensados.

PROJETO DE LEI Nº 4.291/04 – do Senado Federal 
– Eduardo Suplicy – (PLS 189/2003) – que “defi ne os 
objetivos, métodos e modalidades da participação do 
governo brasileiro em negociações comerciais multi-
laterais, regionais ou bilaterais”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste; e pela inconstitucionalida-
de das Emendas 1/2006 e 3/2006 e pela má técnica 
legislativa das Emendas nºs 2/2006 e 4/2006 todas 
apresentadas na Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins, Mar-
celo Itagiba, Regis de Oliveira e Silvinho Peccioli, em 
18/12/2007. 

Os Deputados Regis de Oliveira e Marcelo Itagiba 
apresentaram votos em separado.

PROJETO DE LEI Nº 6.102/05 – do Senado Federal – 
Delcídio Amaral – (PLS 157/2003) – que “altera a Lei nº 
4.829, de 5 de novembro de 1965, e a Lei nº 8.171, de 
17 de janeiro de 1991, com o objetivo de incluir como 
benefi ciários de crédito rural especial e diferenciado 
os agricultores provenientes de assentamentos criados 
em virtude da implementação de empreendimentos de 
utilidade pública e interesse social”. 
RELATOR: Deputado CIRO GOMES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista ao Deputado José Genoíno, em 18/03/2008.

PROJETO DE LEI Nº 6.588/06 – do Senado Federal 
– Rodolpho Tourinho – (PLS 11/2004) – que “altera o 
art. 41 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei 
de Execução Penal, para prever a interceptação de 
correspondência de presos condenados ou provisó-
rios para fi ns de investigação criminal ou de instrução 
processual penal”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da 
Emenda Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Nelson Pellegrino, Odair 
Cunha, Regis de Oliveira, Renato Amary e William 
Woo, em 05/07/2007. 
Os Deputados Regis de Oliveira e William Woo apre-
sentaram votos em separado em 10/07/2007. 

Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, in-
ciso XI, do Regimento Interno, em 24/10/2007.

PROJETO DE LEI Nº 7.376/06 – do Senado Federal – 
Rodolpho Tourinho – (PLS 62/2004) – que “disciplina o 

direito a alimentos gravídicos, a forma como ele será 
exercido e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Edmar Moreira, José 
Eduardo Cardozo, Marcelo Itagiba, Regis de Olivei-
ra, Sandra Rosado e Sérgio Barradas Carneiro, em 
18/12/2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 07/02/2008. 

Discutiram a matéria os Deputados Marcelo Itagiba e 
Regis de Oliveira, em 18/12/2007.

PROJETO DE LEI Nº 7.378/06 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 170/2005) – que “modifi ca o art. 
193 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, con-
cedendo adicional de periculosidade aos eletricitários”. 
(Apensado: PL 7384/2006) 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Pastor Manoel Ferreira (PTB-RJ), pela incons-
titucionalidade, injuridicidade e má técnica legislativa 
deste e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa do PL 7384/2006, apensado. 

Vista ao Deputado Valtenir Pereira, em 04/03/2008.

PROJETO DE LEI Nº 7.409/06 – do Senado Federal-
Cristovam Buarque – (PLS 6/2006) – que “altera o inciso 
II do art. 4º e o inciso VI do art. 10 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, para assegurar o acesso de 
todos os interessados ao ensino médio público”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 12/03/2008. 

Encerrada a discussão, em 01/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 7.431/06 – do Senado Federal-
Cristovam Buarque – (PLS 59/2004) – que “autoriza 
o Poder Executivo a instituir o Piso Salarial Profi ssio-
nal dos Educadores Públicos, na forma prevista no 
art. 206, V, e 212 da Constituição Federal, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 619/2007) 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
PARECER: a proferir.

PROJETO DE LEI Nº 240/07 – do Senado Federal-
Cesar Borges – (PLS 356/2004) – que “altera o art. 
1.589 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – 
Código Civil, para assegurar, ao pai ou à mãe em 
cuja guarda não estejam os fi lhos, a executoriedade 
do direito de visita”. 
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RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 10/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 412/07 – do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS 286/2006) – que “institui o Dia Na-
cional de refl exão do “Cantando as Diferenças”” 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade 
e técnica legislativa. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 10/04/2008. 

O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 15/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 1.482/07 – do Senado Federal 
– Antonio Carlos Magalhães – (PLS 159/2007) – que 
“acrescenta dispositivo à Lei nº 5.869, de 11 de janei-
ro de 1973 – Código de Processo Civil, para conferir 
prioridade de tramitação a processos de indenização 
em que se discutam danos ao cidadão, nas condições 
em que especifi ca”. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 17/04/2008. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 4.139/01 – do Sr. Ronaldo Vas-
concellos – que “altera a Lei nº 6.360, de 23 de setem-
bro de 1976, para estabelecer que as bulas dos medi-
camentos devem ser escritas de forma compreensível 
aos consumidores”. (Apensado: PL 5158/2001) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, do PL 5158/2001, 
apensado, com emendas, e da Emenda da Comissão 
de Seguridade Social e Família. 

Vista ao Deputado Edmar Moreira, em 17/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 4.148/01 – do Sr. Luiz Bittencourt 
– que “acrescenta parágrafos ao art. 282 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro”. (Apensado: PL 4334/2001) 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e do PL 4334/2001, apensa-
do, na forma do Substitutivo da Comissão de Viação 
e Transportes, com subemenda substitutiva.

PROJETO DE LEI Nº 6.748/02 – do Sr. Luiz Sérgio – 
que “dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
profi ssão de Astrólogo”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e das Emendas da Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 580/03 – do Sr. Feu Rosa – que 
“altera a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, que 
“Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os 
procedimentos a elas pertinentes””. (Apensado: PL 
681/2003) 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL 681/2003, apensado, e do Substitutivo da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
com emendas.

PROJETO DE LEI Nº 1.779/03 – do Sr. Giacobo – 
que “acrescenta dispositivo à Lei nº 10.406, de 10 de 
Janeiro de 2002 – Código Civil, dispondo sobre o es-
tado civil dos companheiros na união estável”. (Apen-
sados: PL 1839/2003 e PL 3005/2004 (Apensado: PL 
6149/2005)) 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL 1839/2003 e do PL 6149/2005, apensados, nos 
termos do Substitutivo da Comissão de Seguridade 
Social e Família; e pela constitucionalidade, juridici-
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do 
PL 3005/2004, apensado.

PROJETO DE LEI Nº 2.591/03 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “altera a Lei nº 10.147, de 21 de dezem-
bro de 2000, que dispõe sobre a incidência da contri-
buição para o PIS/PASEP e da Cofi ns, nas operações 
de venda dos produtos que especifi ca”. (Apensado: 
PL 3714/2004) 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Finanças e Tributação e do PL 3714/2004, apen-
sado. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 18/03/2008.

PROJETO DE LEI Nº 4.325/04 – da Sra. Iriny Lopes 
– que “altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 
03 de Outubro de 1941 – Código de Processo Penal, 
relativos à perícia ad hoc”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
emenda. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins, Edmar 
Moreira, Marcelo Itagiba, Regis de Oliveira e William 
Woo, em 04/09/2007. 
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Os Deputados Regis de Oliveira, Marcelo Itagiba e 
William Woo apresentaram votos em separado. 

Discutiram a matéria os Deputados Marcelo Itagiba, 
Regis de Oliveira, Colbert Martins e João Campos, 
em 09/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 5.077/05 – do Sr. Nelson Bornier 
– que “obriga todas as praças de pedágio a criarem 
guichês específi cos para o atendimento à veículos ciclo-
motores, motos, motocicletas, motonetas e triciclos”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Viação e Transportes, com emenda. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Maurício Quintella Lessa, Regis de Oliveira 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 12/09/2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 18/09/2007. 

Discutiram a matéria os Deputados José Eduardo Car-
dozo e Mendes Ribeiro Filho, em 12/09/2007.

PROJETO DE LEI Nº 5.481/05 – do Sr. Fernando Coru-
ja – que “acrescenta § 5º ao art. 18 da Lei nº 3.268, de 
30 de setembro de 1957, para dispor sobre a inscrição 
do registro profi ssional de médico em caso de exercício 
da atividade em cidades de fronteiras entre Estados 
jurisdicionados à diferentes Conselhos Regionais”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, na forma do Substitutivo da 
Comissão de Seguridade Social e Família.

PROJETO DE LEI Nº 6.244/05 – da Sra. Sandra Ro-
sado – que “fi xa critério para instituição de datas co-
memorativas”. 
RELATOR: Deputado BETO ALBUQUERQUE. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos das Emendas da 
Comissão de Educação e Cultura. 

Vista ao Deputado João Campos, em 17/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 6.246/05 – da Sra. Sandra Rosa-
do – que “proíbe a cobrança de taxas, pelas empresas 
privadas, para fi ns de preenchimento de vagas em seu 
quadro de pessoal”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 
Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 18/12/2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 07/02/2008. 

Discutiram a matéria os Deputados José Eduardo Car-
dozo e Edmar Moreira, em 18/12/2007.

PROJETO DE LEI Nº 6.492/06 – da Sra. Sandra Ro-
sado – que “dispõe sobre a dispensação de medica-
mentos contendo antimicrobianos”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Regis de Oliveira (PSC-SP), pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda. 
Vista ao Deputado Gerson Peres, em 12/12/2007. 

Concedido prazo ao relator nos termos do art. 57, in-
ciso XI, do Regimento Interno, em 05/03/2008.

PROJETO DE LEI Nº 6.898/06 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “altera o art. 236 da Lei nº 5.869, de 11 de janei-
ro de 1973 – Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Geraldo Pudim, em 23/10/2007.

PROJETO DE LEI Nº 7.255/06 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “cria exceção à regra contida no artigo 475-J da 
Lei nº 11.232, de 22 de dezembro de 2005, e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo.

PROJETO DE LEI Nº 210/07 – do Sr. Jorginho Maluly 
– que “proíbe, em todo território nacional, a cobrança 
de taxas de cadastramento de clientela em busca de 
emprego pelas agências de colocação de mão-de-obra 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 225/07 – do Sr. Lobbe Neto – que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade de placas de sinaliza-
ção nas Rodovias Federais”. 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Viação e Transportes, com subemenda. 
Vista ao Deputado Bernardo Ariston, em 16/04/2008. 

Discutiram a matéria os Deputados Luiz Couto e Men-
donça Prado, em 16/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 361/07 – do Sr. João Campos – 
que “dispõe sobre suspensão de prazos processuais 
em caso de advogada que deu á luz”. 
RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
26/03/2008.
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PROJETO DE LEI Nº 578/07 – do Sr. Valtenir Luiz Pe-
reira – que “altera a Lei nº 9.099, de 26 de setembro 
de 1995, e a Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, 
para determinar a intimação pessoal e a contagem em 
dobro para a Defensoria Pública no âmbito dos Juiza-
dos Especiais Cíveis e Criminais”. 
RELATOR: Deputado GERSON PERES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

Vista ao Deputado Flávio Dino, em 17/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 1.281/07 – do Sr. Carlos Brandão 
– que “altera a Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, 
que “dispõe sobre a criação da Companhia de Desen-
volvimento do Vale do São Francisco – Codevasf – e dá 
outras providências””. (Apensado: PL 1688/2007) 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e do PL 1688/2007, 
apensado. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
25/03/2008.

PROJETO DE LEI Nº 2.181/07 – do Sr. Rogerio Lis-
boa – que “altera dispositivos da Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, possibili-
tando ao assistido da Defensoria Pública de posse de 
documento particular elaborado por Defensor Público 
a realização de inventário, partilha, separação consen-
sual e divórcio consensual por via administrativa”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Marcelo Ortiz e Regis 
de Oliveira, em 16/04/2008. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-04-08 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 36/99 – do Sr. Paulo Rocha – 
que “altera a redação do parágrafo único do art. 145 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
– Código Penal”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.

PROJETO DE LEI Nº 6.040/02 – do Poder Executivo 
– (MSC 83/2002) – que “altera a redação do art. 10 
do Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 – 
Código de Processo Penal Militar”. 

RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.

PROJETO DE LEI Nº 2.511/03 – do Sr. Neucimar Fra-
ga – que “altera o inciso I do art. 23 da Lei nº 8.429, 
de 02 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enrique-
cimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego 
ou função na Administração Pública Direta, Indireta ou 
Fundacional, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN.

PROJETO DE LEI Nº 4.151/04 – do Sr. Carlos Sam-
paio – que “altera a redação do parágrafo único do 
art. 384 do Decreto-lei nº 3.689, de 03 de Outubro de 
1941 – Código de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.

PROJETO DE LEI Nº 3.151/08 – do Sr. Regis de Oli-
veira – que “altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973, para diferir a exigência de cópias das peças 
processuais relevantes para o momento da interposi-
ção da apelação”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.

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. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI Nº 3.587/97 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “assegura a trabalhadores, aposentados e 
pensionistas da Previdência Social tratamento dentário 
às expensas do Sistema Único de Saúde – SUS”. 
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI.

PROJETO DE LEI Nº 1.938/99 – do Sr. Enio Bacci 
– que “altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
– Estatuto da Criança e do Adolescente, defi nindo a 
permanência de internos nas FEBEMs, exclusivamente 
para menores de 18 anos e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 2511/2000) 
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FILHO.

PROJETO DE LEI Nº 6.740/06 – do Sr. Marco Maia – 
que “acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, para dispor sobre o ritmo de tra-
balho e a prevenção da fadiga”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO.

PROJETO DE LEI Nº 191/07 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “determina o lançamento obrigatório de dados 
nas faturas dos serviços de telefonia”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN.
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PROJETO DE LEI Nº 1.485/07 – do Sr. Gladson Cameli 
– que “altera a denominação do aeroporto de Cruzeiro 
do Sul, AC – Aeroporto Internacional Marmud Cameli, 
localizado na cidade de Cruzeiro do Sul – Acre”. 
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-08 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 4.800/98 – do Senado Federal 
– Abdias Nascimento – (PLS 114/1997) – que “dis-
põe sobre a ação civil destinada ao cumprimento da 
obrigação de fazer ou de não fazer, para a preserva-
ção da honra e dignidade de grupos raciais, étnicos 
e religiosos”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.

PROJETO DE LEI Nº 358/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“altera o foro competente para ações por emissão de 
cheques sem fundo, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI Nº 4.454/98 – do Sr. Paulo Rocha 
– que “altera o caput do art. 44 da Lei nº 8.078, de 
1990 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor”. 
(Apensado: PL 2373/2003) 
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA.

PROJETO DE LEI Nº 362/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“exige contratos em linguagem acessível e tamanho 
mínimo de letras com corpo 14/16 e dá outras provi-
dências”. (Apensado: PL 363/1999) 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.

PROJETO DE LEI Nº 715/99 – do Sr. José Linhares 
– que “assegura acesso de religiosos, para fi ns de 
assistência, nos hospitais, clínicas e similares de or-
dem pública ou privada”. (Apensados: PL 881/1999 e 
PL 1293/1999) 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.

PROJETO DE LEI Nº 2.165/99 – do Sr. Germano Ri-
gotto – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de abas-
tecimento do mercado com peças de reposição, pelo 
prazo mínimo de dez anos, pelos fabricantes e impor-
tadores de veículos automotores, a contar da data da 
suspensão da produção ou importação do veículo”. 
(Apensado: PL 2444/2000) 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.

PROJETO DE LEI Nº 4.111/01 – do Sr. Abelardo Lupion 
– que “proíbe a importação dos produtos que mencio-
na, de países que adotem tratamento discriminatório 
contra as exportações brasileiras”. 

RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.

PROJETO DE LEI Nº 4.731/01 – do Sr. Marcelo Tei-
xeira – que “denomina “ Rodovia Padre Cícero Romão 
Batista” o trecho da BR-116 compreendido entre os via-
dutos da Av. treze de maio e Cidade dos Funcionários, 
no Município de Fortaleza, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA.

PROJETO DE LEI Nº 5.259/01 – do Sr. Lincoln Porte-
la – que “altera a redação do art. 39 da Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor)”. 
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA.

PROJETO DE LEI Nº 714/03 – do Sr. Rubens Otoni – 
que “regulamenta as transmissões das TVs Câmara 
e Senado, em canal aberto, para todo o Território Na-
cional”. (Apensado: PL 1025/2003) 
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA.

PROJETO DE LEI Nº 2.049/03 – do Senado Federal 
– Vasco Furlan – que “institui o Dia Nacional de Com-
bate à Dengue”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.

PROJETO DE LEI Nº 4.228/04 – do Sr. Lincoln Porte-
la – que “dispõe sobre as diretrizes gerais da política 
pública para promoção da cultura de paz e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 
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 1.460/99 – do Sr. Luiz Bitten-
court – que “acrescenta dispositivo ao art. 105 da Lei 
nº 9.503, de 1997, tornando a terceira luz de freio equi-
pamento obrigatório de automóveis e veículos mistos”. 
(Apensados: PL 1537/1999 (Apensados: PL 2051/1999, 
PL 2149/1999, PL 2532/2000 e PL 2540/2000), PL 
1723/1999, PL 3092/2000, PL 3123/2000, PL 3299/2000, 
PL 3370/2000 e PL 2034/2003) 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO.

PROJETO DE LEI Nº 821/07 – do Sr. Clodovil Hernan-
des – que “modifi ca a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro 
de 1998, assegurando direitos morais aos dubladores 
de obras audiovisuais”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22-04-08 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito:
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PROJETO DE LEI Nº 1.423/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Pannunzio – que “acrescenta parágrafo único ao art. 
731 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código 
de Processo Civil, para vedar o sequestro judicial de 
quantias provenientes de transferências voluntárias de 
entes da Federação, nos casos de preterição da ordem 
cronológica do pagamento de precatórios”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.

PROJETO DE LEI Nº 1.632/07 – do Sr. Osmar Serraglio 
– que “suprime e altera dispositivos da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.

PROJETO DE LEI Nº 1.633/07 – do Sr. Osmar Serraglio 
– que “suprime e altera dispositivos da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI Nº 223/95 – do Sr. Fernando Fer-
ro – que “estabelece critérios para as liberações, pela 
Secretaria do Tesouro Nacional, dos valores destina-
dos aos Fundos Constitucionais de Financiamento 
do Norte-FNO, do Nordeste-FNE e do Centro-Oeste-
FCO”. (Apensados: PL 378/1995, PL 784/1995 e PL 
930/1995) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.

PROJETO DE LEI Nº 905/95 – do Sr. Max Rosenmann 
– que “dispõe sobre o processo de abate de animais 
destinados ao consumo e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI.

PROJETO DE LEI Nº 4.354/98 – do Sr. Antonio Car-
los Pannunzio – que “altera o art. 105 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código Na-
cional de Trânsito”. (Apensados: PL 4441/1998 e PL 
4556/1998) 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.

PROJETO DE LEI Nº 4.521/98 – do Sr. Antonio Carlos 
Pannunzio – que “altera dispositivo da Lei nº 9.437, de 
1997, dispondo sobre a autorização de porte de arma 
de fogo para os Guardas Municipais”. (Apensado: PL 
4588/1998) 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA.

PROJETO DE LEI Nº 419/99 – da Sra. Elcione Bar-
balho – que “altera o § 2º do art. 148 da Lei nº 9.503, 
de 1997, e dá outras providências”. (Apensados: PL 
697/1999 e PL 1496/1999) 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.

PROJETO DE LEI Nº 345/03 – do Senado Federal 
– que “regulamenta o § 7º do art. 37 da Constituição 
Federal, para estabelecer os requisitos e as restrições 
aos ocupantes dos cargos públicos que especifi ca, 

considerados facilitadores de acesso a informações 
privilegiadas no âmbito da Administração Pública Fe-
deral”. (Apensados: PL 3736/2000 (Apensados: PL 
4456/2001 e PL 465/2003) e PL 2585/2003) 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO.

PROJETO DE LEI Nº 3.801/04 – do Sr. Paulo Pimenta 
– que “institui o “Dia Nacional do Vinho”, a ser come-
morado no primeiro domingo do mês de junho”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.

PROJETO DE LEI Nº 4.380/04 – da Sra. Maria do Ro-
sário – que “altera o parágrafo 4º do art. 47 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação”. 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF.

PROJETO DE LEI Nº 6.015/05 – do Sr. Beto Albuquer-
que – que “institui o Fundo Nacional do Idoso e autori-
za deduzir do imposto de renda devido pelas pessoas 
físicas e jurídicas as doações efetuadas aos Fundos 
Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso”. (Apensa-
do: PL 1194/2007) 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA.

PROJETO DE LEI Nº 6.378/05 – do Sr. Nilson Mourão 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão pe-
las fábricas e montadoras de motocicletas, de antena 
de proteção contra fi os cortantes como equipamento 
de segurança”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.

PROJETO DE LEI Nº 6.802/06 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 299/2004) – que “autoriza o Po-
der Executivo a criar o Programa de Inclusão Social 
da População em Situação de Rua e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.

PROJETO DE LEI Nº 1.310/07 – do Sr. Carlos Sam-
paio – que “institui o dia 12 de maio como Dia Nacional 
dos Trabalhadores da área da Saúde”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.

PROJETO DE LEI Nº 1.623/07 – do Sr. Gervásio Sil-
va – que “institui o Dia Nacional do Motorista de Am-
bulância”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.

PROJETO DE LEI Nº 1.643/07 – do Sr. Carlos Mel-
les – que “cria a Comenda Antônio Ernesto Werna de 
Salvo”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.

PROJETO DE LEI Nº 2.000/07 – da Sra. Cida Diogo 
– que “institui o dia 29 de agosto como o Dia Nacional 
da Visibilidade Lésbica”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN.
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PROJETO DE LEI Nº 2.070/07 – do Senado Federal – 
Senador Romeu Tuma – que “institui o Dia da Guarda 
Municipal, a ser comemorado no dia 10 de outubro”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA.

PROJETO DE LEI Nº 2.125/07 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “obriga o fornecedor de produto cultural pela 
internet a tornar disponível a venda de meia-entrada 
por esse veículo”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 
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 415/07 – do Sr. Wellington Fagun-
des – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 
1973 (divisa MT / MS – Alto Taquari – a divisa de MT / 
GO – Cocalinho), que liga as cidades de Alto Taquari, 
Alto Araguaia, Araguainha, Ponte Branca, Ribeirãozi-
nho, Torixoréu, Pontal do Araguaia, Barra do Garças, 
Araguaiana, Cocalinho”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-04-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 5.413/05 – da Sra. Rose de 
Freitas – que “altera a Lei nº 10.700, de 09 de julho 
de 2003, para estender o benefício Garantia-Safra a 
todas as regiões do País, nos casos que especifi ca”. 
(Apensado: PL 7117/2006) 
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.

PROJETO DE LEI Nº 427/07 – do Sr. Pompeo de Mat-
tos – que “dispõe a criação do óleo diesel econômico 
e redução de alíquotas de impostos e tributos e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA LOURES.

PROJETO DE LEI Nº 503/07 – do Sr. Marcio Junquei-
ra – que “altera a Lei nº 8.256, de 25 de novembro de 
1991, desmembra a instalação da Área de Livre Co-
mércio no Município do Bonfi m, no Estado de Roraima 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS SOUZA.

PROJETO DE LEI Nº 1.038/07 – do Sr. Ciro Nogueira 
– que “autoriza o BNDES a fi nanciar a infra-estrutura 
econômica e social dos municípios brasileiros com po-
pulação não superior a 30.000 (trinta mil) habitantes”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ALMEIDA.

PROJETO DE LEI Nº 1.070/07 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “altera a Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 
1997, que “Dispõe sobre o Sistema de Financiamento 
Imobiliário, institui a alienação fi duciária de coisa imó-
vel e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL.

PROJETO DE LEI Nº 2.097/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Magalhães Neto – que “acrescenta parágrafo ao artigo 
16 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, que dispõe 
sobre a Contribuição para os Programas de Integra-
ção Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público e a Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social incidentes sobre a importação de bens 
e serviços e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS.

PROJETO DE LEI Nº 2.590/07 – do Sr. Guilherme 
Campos – que “cria o extrato tributário do contribuinte 
pessoa física ou jurídica e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO AMORIM.

PROJETO DE LEI Nº 2.994/08 – do Sr. Juvenil – que 
“dispõe sobre a transferência de crédito tributário con-
signado em decisão administrativa ou judicial”. 
RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA LOURES.

PROJETO DE LEI Nº 3.001/08 – do Sr. Vilson Covatti 
– que “reconhece a imunidade tributária de que trata o 
art. 150 da Constituição Federal sobre os rendimentos 
obtidos através do Sistema Único de Saúde – SUS, 
pelos médicos pessoas físicas”. 
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.

PROJETO DE LEI Nº 3.089/08 – da Sra. Luciana Gen-
ro – que “altera os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 11.482, de 
31 de maio de 2007, modifi cando a tabela do imposto 
de renda da pessoa física”. 
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54):

PROJETO DE LEI Nº 5.717/05 – do Sr. Nelson Pel-
legrino – que “autoriza o Poder Executivo a instituir a 
Universidade Federal da Serra Geral da Bahia, no Es-
tado da Bahia, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA.

PROJETO DE LEI Nº 6.344/05 – do Senado Federal 
– Roseana Sarney – (PLS 224/2005) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do 
Vale do Tocantins (UNIVAT), com sede no Município 
de Imperatriz, Estado do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado DAGOBERTO. 

13506.indd   1641313506.indd   16413 29/08/2008   11:31:0829/08/2008   11:31:08



16414 Sábado 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2008

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

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamen-
tária e do Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 632/07 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “dispõe sobre a cobrança de tarifa de abertura 
de crédito no fi nanciamento de veículos automotores, 
acrescenta dispositivo ao art. 36 da Lei nº 8.078, de 
1990, e dá outra providências”. 
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22-04-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamen-
tária e do Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 2.644/07 – do Sr. Andre Vargas 
– que “concede isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados para os veículos de transporte de 
mercadorias, quando adquiridos por feirantes, nas 
condições que estabelece”. 
RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamen-
tária (art. 54):

PROJETO DE LEI Nº 2.642/03 – do Senado Federal – 
Antero Paes de Barros – que “altera a Lei nº 9.434, de 
4 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a remoção de 
órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fi ns de 
transplante e tratamento, e dá outras providências, e a 
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre 
os planos e seguros privados de assistência à saúde”. 
(Apensados: PL 4164/2004 e PL 7128/2006) 
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.

PROJETO DE LEI Nº 2.406/07 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo e em comissão e fun-
ções comissionadas no Tribunal Regional doTrabalho 
da 16ª Região, sediado em São Luís – MA, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-04-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 7.265/02 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 
excluindo os templos religiosos da exigência de estudo 
de impacto de vizinhança”. (Apensados: PL 1905/2003, 
PL 2865/2004, PL 5901/2005 e PL 6253/2005) 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO.

PROJETO DE LEI Nº 2.021/07 – do Sr. Moreira Men-
des – que “altera o art. 12 da Lei nº 8.629, de 25 de 
fevereiro de 1993, que dispõe sobre a regulamentação 
dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrá-
ria, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição 
Federal, alterado pelo art. 4º da Medida Provisória nº 
2.183-56, de 24 de agosto de 2001, que acresce e alte-
ra dispositivos do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho 
de 1941, das Leis nºs 4.504, de 30 de novembro de 
1964, 8.177, de 1º de março de 1991, e 8.629, de 25 
de fevereiro de 1993, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA.

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

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

LOCAL: Sala de Reuniões da Presidência da CDU 
– Anexo II, Ala C, sala 188 
HORÁRIO: 14h30min 
REUNIÃO COM A PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO 
DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

A –  Outros Eventos: 

Visita Ofi cial da Presidente da Assembléia Nacional da 
República da África do Sul, Senhora Baleka Mbete, e 
de membros da Comissão de Desenvolvimento Social 
da Assembléia Nacional sul-africana
Objetivo da visita: estabelecer relações de trabalho mais 
estreitas com o Poder Legislativo brasileiro e trocar in-
formações sobre temas de interesse comum.
Dia: 22 de abril de 2008 (terça-feira) 
Horário: 14h30
Agenda: Reunião da Presidente Baleka Mbete e Co-
mitiva com os Presidentes e demais membros das 
Comissões de Desenvolvimento Urbano e com a de 
Minas e Energia.
Local: Anexo II, Ala C, Sala 188 – Sala de Reuniões 
da Presidência da Comissão de Desenvolvimento Ur-
bano 
Membros do Parlamento sul-africano que acompanham 
a Presidente Baleka Mbete:
1) Deputada Cikizwa Ivy Ludwabe
Membro da Comissão de Desenvolvimento Social
Partido: ANC
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Representa a Província de Eastern Cape
2) Deputado Mzunani Roseberry Sonto
Presidente da Comissão Ad Hoc sobre assuntos rela-
tivos à União dos Ex-Trabalhadores em Minas
Membro da Comissão sobre Arte e Cultura
Membro da Comissão de Habitação
Partido: ANC
Representa a Província de Western Cape
3) Deputada Maurren Madumise
Membro da Comissão da Saúde
Partido: ANC
Representa a Província de Free State
4) Deputado William Durand Spies
Membro da Comissão do Trabalho
Partido: FF Plus
Representa a Província de Gauteng
Delegação de apoio:
Dr. Alexander Stander – Chefe de Protocolo
Sra. Tenjiwe Kona – Diretora de Comunicações
Sr. Mzukisi Halu – Assistente Parlamentar
Sra. Aleda Barnard – Especialista em Relações Inter-
nacionais
Sr. Thembi Petele – Assistente Pessoal da Presiden-
te

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22-04-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 3.049/08 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “estabelece encargo tarifário para manutenção 
de programas sociais dos governos federal, estadual 
e municipal”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ SANTANA DE VASCON-
CELLOS. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 
E DE DEFESA NACIONAL 

LOCAL: Plenário 04 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A –  Audiência Pública: 

Audiência pública com a presença dos seguintes con-
vidados:
Senhor José Augusto de Castro, Vice-Presidente da 
AEB – Associação de Comércio Exterior do Brasil; 
Senhor Jorge de Paula Costa Ávila, Presidente do 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI;
Senhora Ana Paula Vilela Carvalho, Coordenadora 
da Área de Defesa Comercial e Propriedade Intelec-

tual do Departamento de Relações Internacionais e 
Comércio Exterior da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo, FIESP; 
Dr. Pedro Capanema, Advogado, Representante da 
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janei-
ro – FIRJAN; 
Sr. Luís Carlos Galvão, Vice-Presidente da UNILE-
VER e 
Sr. Luiz Henrique Amaral, Vice-Presidente da Asso-
ciação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI
para debater a adesão do Brasil ao Protocolo de 
Madri. (Requerimento nº 142/2008, de autoria do De-
putado Bruno Rodrigues)

COMISSÃO DE TRABALHO, 
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

LOCAL: Plenário 12 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A –  Audiência Pública: 

Tema: DEBATER A “CONVENÇÃO 158 DA ORGANI-
ZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – OIT”
(Requerimento nº 155/08 – Deputado Daniel Almeida)

Convidados:

CARLOS ROBERTO LUPI
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego – MTE
LAÍS WENDEL ABRAMO
Diretora da Organização Internacional do Trabalho – OIT
DEPUTADO ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO 
NETO
Presidente da Confederação Nacional da Indústria – 
CNI
ANTÔNIO JOSÉ DOMINGUES DE OLIVEIRA SANTOS
Presidente da Confederação Nacional do Comércio – 
CNC
FÁBIO DE SALLES MEIRELLES
Presidente da Confederação Nacional da Agricultura 
e Pecuária – CNA
CLÉSIO SOARES DE ANDRADE
Presidente da Confederação Nacional do Transpor-
te – CNT
GABRIEL JORGE FERREIRA
Presidente da Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras – CNIF
WAGNER GOMES
Presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalha-
doras do Brasil – CTB 
RICARDO PATAH
Presidente da União Geral dos Trabalhadores – UGT
DEPUTADO PAULO PEREIRA DA SILVA 
Presidente da Força Sindical
ANTÔNIO FERNANDES DOS SANTOS NETO
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Presidente da Central Geral dos Trabalhadores do 
Brasil – CGTB
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Representante da Central Única dos Trabalhadores 
– CUT 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-04-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 3.926/04 – do Sr. Eduardo Val-
verde – que “institui do Estatuto do Artesão, defi ne a 
profi ssão de artesão, a unidade produtiva artesanal, 
autoriza o Poder Executivo a criar o Conselho Nacio-
nal do Artesanato e o Serviço Brasileiro de Apoio ao 
Artesanato e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. 

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

PROJETO DE LEI Nº 1.464/07 – do Sr. Zequinha Ma-
rinho – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Com-
panhia de Desenvolvimento dos Vales do Araguaia e do 
Tocantins – CODEVAT – e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY.

PROJETO DE LEI Nº 1.780/07 – do Sr. Daniel Almeida 
– que “dispõe sobre a estabilidade provisória do traba-
lhador vítima de acidente de trabalho que apresenta 
redução na capacidade laboral”. 
RELATOR: Deputado EDGAR MOURY. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.573/07 – do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS 143/2007) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Porto 
Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado TARCÍSIO ZIMMERMANN. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-04-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 3.132/08 – do Senado Fede-
ral– Vldir Raupp – que “autoriza o Poder Executivo a 
criar a Escola Técnica Federal de Vilhena, no Estado 
de Rondônia”. 

RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22-04-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 3.118/08 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, 
defi ne as atribuições do Governo Federal no planeja-
mento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FRANK AGUIAR. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22-04-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 3.061/08 – do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro 
de 1973 (Curso da atual MT-110 saindo de Novo São 
Joaquim passando pela BR-070 ao Entroncamento da 
BR-364, no Estado de Mato Grosso)”. 
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ.

PROJETO DE LEI Nº 3.062/08 – da Sra. Angela Amin 
– que “altera a Lei nº 9.277, de 10 de maio de 1996, 
para dispor sobre a cobrança de tarifa de pedágio”. 
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS.

PROJETO DE LEI Nº 3.066/08 – do Sr. Asdrubal Ben-
tes – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro 
de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, de 
modo a incluir no item 4.2 da Relação Descritiva dos 
Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres, os portos que 
especifi ca”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA.

PROJETO DE LEI Nº 3.071/08 – do Sr. Gonzaga Patrio-
ta – que “denomina a BR-363, localizada em Fernando 
de Noronha no Estado de Pernambuco, de “Estrada 
Miguel Arraes de Alencar””. 
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO.

PROJETO DE LEI Nº 3.076/08 – do Sr. Vander Loubet 
– que “denomina “Ponte Hélio Serejo” a ponte sobre o 
rio Paraná, localizada na BR-267, na divisa entre os 
Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado SILVIO TORRES.

PROJETO DE LEI Nº 3.078/08 – do Sr. Lincoln Por-
tela – que “altera a redação do § 3º do art. 280 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a com-
provação da infração de trânsito”. 
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RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.

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 HUGO LEAL.

PROJETO DE LEI Nº 3.120/08 – do Senado Federal 
– Ideli Salvatti – (PLS 731/2007) – que “altera a Lei nº 
5.917, de 10 de setembro de 1973, que “aprova o Pla-
no Nacional de Viação e dá outras providências”, de 
modo a incluir, na Relação Descritiva das Rodovias do 
Sistema Rodoviário Nacional, o acesso da BR-116 ao 
Aeroporto do Planalto Serrano, no Município de Cor-
reia Pinto, no Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado DJALMA BERGER.

PROJETO DE LEI Nº 3.125/08 – do Senado Federal 
– Ideli Salvatti – (PLS 732/2007) – que “altera a Lei 
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que “aprova o 
Plano Nacional de Viação e dá outras providências”, 
de modo a incluir, na Relação Descritiva das Rodovias 
do Sistema Rodoviário Federal, o acesso da Rodovia 
BR-101 ao Aeroporto Regional Sul, no Município de 
Jaguaruna, no Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SILVEIRA.

PROJETO DE LEI Nº 3.129/08 – do Senado Federal – 
Jayme Campos – (PLS 696/2007) – que “altera a Lei 
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que “aprova o 
Plano Nacional de Viação e dá outras providências”, 
para modifi car o traçado da BR-080”. 
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP. 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.249/07 – do Sr. Jilmar Tatto – 
que “altera o art. 6º da Lei nº 8.706, de 14 de setem-
bro de 1993, para estabelecer nova composição dos 
Conselhos do Serviço Social do Transporte – SEST e 
do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 
– SENAT”. 
RELATOR: Deputado MOISES AVELINO.

PROJETO DE LEI Nº 1.660/07 – da Sra. Iriny Lopes 
– que “altera o artigo 16 da Lei nº 11.033, de 21 de 
dezembro de 2004”. 
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

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 ESTABELECIMEN-
TOS DE ENSINO”. (FUST) 
LOCAL: Plenário 11 – Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

I – AUDIÊNCIA PÚBLICA com a presença dos se-
guintes convidados: 

Sra. ENILCE NARA VERSIANI, Superintendente de 
Universalização da Agência Nacional de Telecomuni-
cações – ANATEL, representando o Sr. Ronaldo Mota 
Sardemberg, Presidente da ANATEL;
Sr. CEZAR SANTOS ALVAREZ, Chefe de Gabinete 
Adjunto de Agenda da Presidência da República (A 
CONFIRMAR); e
Sra. SAMYRA BROLLO DE SERPA CRESPO, Presi-
dente da Rede de Informações para o Terceiro Setor 
– RITS (A CONFIRMAR).

II – Apreciação dos seguintes REQUERIMENTOS: 

REQUERIMENTO Nº 2/08 Do Sr. Marcelo Ortiz – que 
“solicita que seja convidado o Dep. IZALCI LUCAS, 
autor do PL nº 349, de 2007, para comparecer a esta 
Comissão, em Audiência Pública, tendo por objetivo 
fazer uma explanação sobre os resultados alcançados 
com a implantação do Programa Escola Digital Inte-
grada no Distrito Federal, instituído pela Lei Distrital 
nº 3.275, de 31 de dezembro de 2003”. 

REQUERIMENTO Nº 3/08 Do Sr. Jorge Khoury – que 
“requer a realização de audiência pública com a pre-
sença do Sr. SÉRGIO MACHADO REZENDE, Ministro 
da Ciência e Tecnologia, para debater o Projeto de Lei 
nº 1.481/07”. 

REQUERIMENTO Nº 4/08 Do Sr. Lobbe Neto – que “so-
licita seja convidado o Sr. FERNANDO HADDAD, Minis-
tro da Educação, para debater o PL nº 1.481/2007 que 
trata de Acesso a Redes Digitais de Informação”. 

REQUERIMENTO Nº 5/08 Do Sr. Paulo Henrique Lus-
tosa – que “requer seja convidado o Sr. HÉLIO COSTA, 
Ministro de Estado das Comunicações, para audiência 
Pública com o objetivo de debater o PL 1.481/007 que 
trata de Acesso a Redes Digitais de Informação”. 

REQUERIMENTO Nº 6/08 Do Sr. Paulo Henrique Lus-
tosa – que “requer sejam convidados os Srs. JOSÉ 
FERNANDES PAULETTI, Presidente Executivo da 
Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço 
Telefônico Fixo – ABRAFIX, o ERCIO ZILLI, Presidente 
da Associação Nacional das Operadoras de Celular – 
ACEL; LUIS CUZA, Presidente Executivo da Associação 
Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomuni-
cações Competitivas – TELCOMP e JORGE ALBERTO 
DE LA ROCQUE, Presidente da Rede Global Info para 
a realização de audiência Pública com o objetivo de 
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debater o PL 1.481/007 que trata de Acesso a Redes 
Digitais de Informação”. 
RELATOR: Deputado PAULO HENRIQUE LUSTOSA

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 7.161, DE 2006, 
DO SENADO FEDERAL, QUE “DISPÕE SOBRE O 
SISTEMA DE CONSÓRCIOS”. 
LOCAL: Plenário 8 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

I – Audiência Pública com os seguintes convida-
dos: 

– Dr. ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI – Diretor de 
Normas do Banco Central; e
– Dr. RODOLFO GARCIA MONTOSA – Presidente 
Nacional da Associação Brasileira de Administradores 
de Consórcios.

II – Deliberação de Requerimentos

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A 
FINALIDADE DE INVESTIGAR ESCUTAS TELEFÔ-
NICAS CLANDESTINAS/ILEGAIS, CONFORME DE-
NÚNCIA PUBLICADA NA REVISTA “VEJA”, EDIÇÃO 
2022, Nº 33, DE 22 DE AGOSTO DE 2007. 
LOCAL: Plenário 5 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A –  Audiência Pública: 
Expositor:
Dr. CELSO MOREIRA FERRO JÚNIOR – Diretor do 
Departamento de Atividades Especiais da Polícia Civil 
do Distrito Federal. 

III – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMA-
NENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMISSÕES  
EM 18/04/2008: 

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural:

PROJETO DE LEI Nº 3.168/2008

PROJETO DE LEI Nº 3.179/2008 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática:

PROJETO DE LEI Nº 3.159/2008

PROJETO DE LEI Nº 3.159/2008 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
511/2008

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

512/2008

PROJETO DE LEI Nº 972/2007

PROJETO DE LEI Nº 3.102/2008

PROJETO DE LEI Nº 3.140/2008 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 

243/2008 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio:

PROJETO DE LEI Nº 3.172/2008

PROJETO DE LEI Nº 3.189/2008 

Comissão de Educação e Cultura:

PROJETO DE LEI Nº 7.075/2002

PROJETO DE LEI Nº 2.041/2007

PROJETO DE LEI Nº 3.171/2008 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável:

PROJETO DE LEI Nº 690/2003

PROJETO DE LEI Nº 1.697/2007 

Comissão de Seguridade Social e Família:

PROJETO DE LEI Nº 3.065/2008

PROJETO DE LEI Nº 3.112/2008

PROJETO DE LEI Nº 3.163/2008

PROJETO DE LEI Nº 3.180/2008

PROJETO DE LEI Nº 3.181/2008

PROJETO DE LEI Nº 3.186/2008 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público:

PROJETO DE LEI Nº 3.092/2008

PROJETO DE LEI Nº 3.153/2008 

Comissão de Viação e Transportes:

PROJETO DE LEI Nº 1.894/2007

PROJETO DE LEI Nº 2.306/2007

PROJETO DE LEI Nº 3.239/2008 

(Encerra-se a sessão às 11 horas e 30 

minutos.)
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Ata da 74ª Sessão, em 18 de abril de 2008
Presidência do Sr.: Mauro Benevides, 

nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – De-
claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Fica 
dispensada a leitura da ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Passa-
se à leitura do expediente.

O SR. Rodrigo Rollemberg, servindo como 1º 
Secretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

(Não há Expediente a ser lido)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Pas-
sa-se à

IV – HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A 
presente sessão solene destina-se a homenagear o 
48º aniversário de Brasília e foi requerida pelo nobre 
Deputado Rodrigo Rollemberg.

Convido para comporem a Mesa, a partir deste 
momento, o ex-Deputado Paulo Octávio Pereira, Vi-
ce-Governador de Brasília, uma das fi guras de maior 
expressão na vida pública da Capital da República (pal-
mas); o Sr. Joe Valle, Secretário de Ciência e Tecnologia 
para Inclusão Social (palmas); o Sr. José Valdécio Pes-
soa, Prefeito de Valparaíso de Goiás, representando os 
Prefeitos do Entorno (palmas); a Sra. Rosane Stuckert, 
representante da Fundação Oscar Niemeyer (palmas); 
o Sr. Saulo Santiago, Cidadão Honorário de Brasília, 
Presidente do CONSEG, que representa os cidadãos 
honorários de Brasília. (Palmas.) Tenho a impressão de 
que o Sr. Saulo Santiago também me representa nessa 
solenidade, porque não será demais esclarecer que 
sou detentor dessa honraria que dignifi ca e enobrece 
a minha modesta vida pública. (Palmas.)

Convido todos os presentes para ouvirem, de pé, 
o Hino Nacional.

(É executado o Hino Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Peço 
aos presentes que permaneçam de pé, porque a partir 
de agora ouviremos o Hino de Brasília, cantado pelas 
Sras. Maria de Barros e Maria Francisca Aquino, pro-
fessoras da Escola de Música de Brasília.

(É executado o Hino de Brasília.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – As-
sistiremos agora a um vídeo institucional vinculado, 
obviamente, à história de Brasília.

(Exibição de vídeo.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Ilus-
tres membros da Mesa, aos quais saúdo na pessoa 
do Vice-Governador Paulo Octávio, Sras. e Srs. Depu-
tados, digníssimas autoridades, ilustres convidados 
desta sessão solene, a Presidência da Câmara dos 
Deputados associa-se às celebrações do 48º aniver-
sário de Brasília congratulando-se primeiramente com 
o Deputado Rodrigo Rollemberg, requerente da pre-
sente sessão solene. 

Em homenagem a um dos membros desta Casa 
mais reconhecidos, em virtude do empenho e da se-
riedade com que se dedica à defesa das causas da 
Capital Federal, saudamos o Deputado Rodrigo Rol-
lemberg, digno representante dos legítimos interesses 
do povo brasiliense, bem assim os demais integrantes 
da bancada do Distrito Federal, que aqui compõem 
uma bancada harmônica, todos imbuídos do sentimen-
to de servir com dignidade aos interesses da Capital 
da República, sobretudo neste instante em que nos 
aproximamos dos 50 anos de existência de Brasília. 
Essa cidade é, sem dúvida, uma grande afi rmação do 
sentimento de cidadania do povo brasileiro.

Hoje, além de nos reportarmos aos antecedentes 
históricos de Brasília, além das referências e home-
nagens aos pais da idéia da transferência da Capital, 
aos fundadores da cidade, aos desbravadores que 
primeiro se embrenharam na região ainda inóspita, 
aos trabalhadores da construção civil, aos pioneiros, 
cumpre-nos também proceder a refl exões acerca do 
crescimento, das rápidas transformações, das crescen-
tes responsabilidades e carências atinentes à cidade 
quando já está prestes a completar, como já ressaltei, 
5 décadas de existência.
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Traz a cidade em sua história a experiência da 
criação a partir do nada, as mais fortes evidências da 
capacidade de realização do ser humano, da união de 
forças, da prevalência das iniciativas coletivas.

Brasília, afi nal, é hoje uma realidade que atesta 
a dimensão épica de sua construção e de seu desen-
volvimento, cumprindo, em grande parte, as profecias 
de seus idealizadores, ao transformar em realidade o 
sonho de seus construtores e pioneiros.

Merece especial tributo, no caso, Juscelino Ku-
bitschek de Oliveira, a ser permanentemente lembra-
do e exaltado pela determinação com que assumiu os 
desafi os da construção da nova Capital e da interiori-
zação do desenvolvimento.

Um dispositivo da primeira Constituição republi-
cana já previa a mudança da Capital Federal do Rio 
de Janeiro para o interior do País. Naquele mesmo 
ano de 1891, foi nomeada a Comissão Exploradora 
do Planalto Central do Brasil, integrada por médicos, 
geólogos e botânicos, sob a liderança do astrônomo 
Luís Cruls, com a incumbência de realizar um levanta-
mento sobre topografi a, clima, geologia, fl ora, fauna e 
recursos materiais da região. Por fi m, a área, que fi cou 
conhecida como Quadrilátero Cruls, foi apresentada, 
em 1894, ao Governo republicano.

Em 1922, uma comissão do Governo Federal 
defi niu a localização da futura capital no cerrado goia-
no, mas o projeto permaneceu engavetado até 1955, 
quando JK foi eleito Presidente e estabeleceu a cons-
trução de Brasília como meta-síntese de seu profícuo 
Governo.

Ressalta-se justamente a ação transformadora 
de Brasília, fator de desenvolvimento nacional. E mais 
até: a missão humanizadora. A Capital concentra e 
representa as responsabilidades extremas do País 
jovem que ainda tem muito que fazer, principalmente, 
em atenção aos direitos e necessidades fundamentais 
do ser humano.

Atualmente, Brasília enfrenta problemas propor-
cionais ao seu crescimento, comuns às demais me-
trópoles, onde o acelerado adensamento populacional 
aumenta, sobretudo na periferia, a pressão sobre os 
serviços de saúde, transporte, segurança, saneamento 
básico, urbanização.

Passados 48 anos, Brasília continua a ser uma 
cidade diferente, bonita e moderna, mais populosa, 
com mais problemas, porém mais preparada para dar 
as soluções requeridas para cada situação.

De acordo com dados do último recenseamento 
do IBGE, de 2007, Brasília soma 2.455.903 habitantes 
e tem o segundo maior PIB per capita do Brasil, 34.510 
reais. O IDH do Distrito Federal alcança 0,844, índice 
elevado, que o posiciona em primeiro lugar entre as 

Unidades da Federação, conforme o PNUD/2000 – Pro-
grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

Evidentemente, no entanto, há desigualdades 
persistentes, graves questões de ordem social e eco-
nômica ainda a serem resolvidas.

Em Brasília, o concreto e o aço, dando origem a 
formas inspiradas no corpo humano, comportam ex-
tensos signifi cados, a confi rmar a grandeza e a digni-
dade da existência humana e a indicar que é preciso 
ouvir o apelo das coisas mais urgentes.

Brasília tem o mérito e o ônus das soluções mo-
numentais. A arquitetura faz de Brasília essa cidade 
diferenciada, símbolo de modernidade, com os olhos 
no futuro, onde a planura do terreno também contri-
bui para o céu parecer e aparecer em tamanho maior 
do que em outras cidades; um convite permanente a 
pensamentos elevados e grandes realizações.

Concluindo, a Presidência da Câmara dos Depu-
tados reitera as merecidas saudações pelo transcurso 
do 48º aniversário de Brasília, a enfatizar o exercício 
responsável do poder e, portanto, medidas que honrem 
a dimensão mítica e grandiosa da cidade, sua gênese 
épica, a vocação social, a superação de desafi os, o 
dever de estar à frente de seu tempo, o sublime pro-
pósito de servir de espaço para a redenção do ser 
humano, com solidariedade, justiça, paz e o conse-
qüente estabelecimento de melhores condições para 
o desenvolvimento do País.

Senhoras e senhores; ilustres convidados; mem-
bros da Mesa; ex-Deputado Geraldo Campos, que, não 
estando mais no exercício do mandato, aqui comparece 
porque pontifi cou nesta Casa uma das fi guras exponen-
ciais, sobretudo defendendo o funcionalismo público; 
conterrâneo Hermeto de Paula, que nesta solenidade 
representa as classes empresariais do Ceará; enfi m, 
todos os presentes, eu, aditando alguma manifestação 
pessoal, e não poderia deixar de fazê-lo neste instan-
te, permitir-me-ia dizer não ao Vice-Governador Paulo 
Octávio, que conhece toda a nossa trajetória, mas aos 
presentes que há exatamente 33 anos estou radicado 
em Brasília.

Aqui cheguei, senhoras e senhores, em 1º de 
fevereiro de 1975, trazendo comigo, além da minha fa-
mília, Senador da República juntamente com outros 15 
companheiros que compuseram aquele contexto de 16, 
e traziam todos, como grande sentimento de afi rmação, 
a normalidade político-institucional do País.

Foi assim que chegamos a Brasília e começa-
mos a batalhar empenhada, decidida, corajosamente 
para que alcançássemos, no tempo que fosse possí-
vel, aquela que seria a aspiração normal e natural do 
povo brasileiro, diante do cerceamento das liberdades 
públicas, enfi m, daquele quadro anômalo que se ins-
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talara no País, aquilo que se cognominou de abertura 
lenta e gradual. Teve a comandá-la a fi gura excepcio-
nal do grande brasileiro Petrônio Portela, que presidia 
o Senado Federal e tinha responsabilidade no contato 
com as forças partidárias de buscar aquela abertura 
que, aos poucos, se foi alcançando com as conquis-
tas que estavam espelhadas no sentimento e na alma 
populares.

Particularmente, em relação a Brasília, não me 
dispensaria citar a circunstância de, como Constituin-
te, 1º Vice-Presidente que fui da Assembléia Nacional 
Constituinte, aqui suceder, na eventualidade de suas 
ausências, o grande brasileiro cujo nome pronun-
cio neste momento com profunda emoção, Ulysses 
Guimarães, a quem atribuímos, com muita justeza, a 
condição de reconstrutor do Estado Democrático de 
Direito no País.

Pois bem, como Senador da República em duas 
oportunidades e já no segundo mandato, tive o privilé-
gio de presidir a Comissão do Distrito Federal, senho-
ras e senhores, naquela fase em que Brasília estava 
prestes a complementar sua autonomia que a Carta 
Cidadã lhe outorgara.

A mim coube, naquele primeiro momento, sendo 
Governador do Distrito Federal o Sr. Joaquim Roriz e 
Vice-Governador o Sr. Wanderley Vallim, cumprir o 
meu encargo, no âmbito do Poder Legislativo, já que 
a Câmara Distrital só se instalaria a 1º de janeiro de 
1991 – isso eu já relatei inúmeras vezes ao grande 
homem público e empresário que é Paulo Octávio —, 
numa solenidade inesquecível no Auditório Petrônio 
Portela. Entreguei, simbolicamente, a chave da Câ-
mara Legislativa do Distrito Federal ao menos jovem 
dos representantes eleitos, no caso o Deputado José 
Ornellas.

Todos esses fatos vinculam-me sentimentalmente 
à Capital da República. Outros eu poderia aqui men-
cionar com a autoridade de quem, sem ter o domicílio 
eleitoral em Brasília, sempre propugnou, neste plená-
rio, por tudo quanto possa signifi car, a aspiração justa 
e legítima do povo do Distrito Federal.

Com essa rememoração, pretendo, Sr. Vice-Go-
vernador, demais autoridades, homenagear o povo de 
Brasília, que, nas proximidades do dia 21, começa, 
pela Câmara dos Deputados, a reverenciar uma data 
gloriosa, histórica, memorável, que garante à cidade 
esse respeito por haver sabido albergar, receber tantos 
brasileiros que vieram ajudar na construção da Capital 
da República. Os meus conterrâneos, os cearenses, 
constituem, senão o segundo, talvez o terceiro seg-
mento na sua composição demográfi ca.

Todos esses fatos justifi caram a designação que 
me fez o Presidente Arlindo Chinaglia para substituí-lo 

na Presidência inicial destes trabalhos, porque compro-
missos que S.Exa. assumira em São Paulo obrigaram-
no a deixar Brasília desde ontem para que, no Estado 
que representa nesta Casa, pudesse cumprir a pro-
gramação e os compromissos ali assumidos.

Portanto, com essas palavras, na direção dos 
trabalhos, eu saúdo Brasília pelo que ela signifi ca no 
contexto da integração nacional e, sobretudo, na afi r-
mação de cidadania do povo brasileiro. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Nes-
te momento, convido o nobre Deputado Rodrigo Rol-
lemberg, autor do requerimento de convocação desta 
sessão solene, para que ocupe a tribuna em primeiro 
lugar e possa fazê-lo interpretando os seus sentimentos 
e, naturalmente, os dos 512 Deputados Federais que, 
não estando presentes na Capital da República, terão, 
na sua manifestação e na dos demais companheiros, 
exatamente a expressão de respeito e de identidade 
com o povo de Brasília.

Com a palavra, portanto, o nobre Deputado Ro-
drigo Rollemberg. (Palmas.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-
DF. Sem revisão do orador.) – Obrigado.

Quero saudar V.Exa., Sr. Presidente, Deputado 
Mauro Benevides, grande Parlamentar que adotou a 
querida Brasília e por ela também foi adotado, não 
como um simples cidadão, mas como um cidadão ho-
norário; o prezado Vice-Governador Paulo Octávio, a 
quem agradeço a presença nesta sessão; o prezado 
companheiro Joe Valle, Secretário de Ciência e Tec-
nologia para Inclusão Social; o prezado Prefeito José 
Valdécio, de Valparaíso de Goiás, que representa aqui 
os demais Prefeitos das cidades do Entorno do Distrito 
Federal, cidades-irmãs de Brasília; o prezado amigo 
Saulo Santiago, que representa aqui os cidadãos ho-
norários de Brasília; a prezada amiga Rosane Stuckert, 
que representa aqui a Fundação Oscar Niemeyer, esse 
nome tão importante na história de Brasília e que nos 
honra tanto.

Quero ainda agradecer a presença do Dr. Carlos 
Galvão, Diretor da Escola de Música; a participação da 
Sra. Maria de Barros, cantora, e da Sra. Maria Francisca 
Aquino, pianista, professoras da Escola de Música de 
Brasília, pelas brilhantes apresentações aqui feitas. 

Cumprimento de forma muito carinhosa e espe-
cial minha mãe, Teresa Rollemberg, e minha compa-
nheira, Márcia Rollemberg, que também me honram 
muito com a presença nesta sessão. Cumprimento 
de forma especial os colegas Deputados da bancada 
do Distrito Federal presentes e o querido Deputado, 
ex-Deputado Constituinte, uma referência para todos na 
cidade, Geraldo Campos. Cumprimento também todos 
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os estudantes, de várias escolas do Distrito Federal, 
que também nos honram muito com a presença.

Minhas senhoras e meus senhores, é sempre 
uma honra, uma alegria e uma emoção muito grande 
poder falar de Brasília no momento em que esta cida-
de já se consolidou e completa 48 anos.

Sr. Presidente, já tive a oportunidade de reiteradas 
vezes dizer que Brasília é a maior prova da capacidade 
de realização do povo brasileiro, do que a união entre 
políticos, intelectuais, empresários e trabalhadores pôde 
fazer neste País. Sem dúvida alguma, é uma obra que 
modifi cou completamente o Brasil.

Mas, neste momento em que se aproximam os 
50 anos de inauguração de Brasília, dois sentimentos 
me ocupam neste momento: primeiro, de orgulho; se-
gundo, de preocupação.

Orgulho-me por sermos esta cidade que somos 
hoje, reconhecida não apenas nacional, mas mundial-
mente, declarada patrimônio cultural da humanidade 
no mesmo século em que foi construída. Uma cidade 
absolutamente singular, única, bela, que detém os 
melhores índices de desenvolvimento humano e de 
qualidade de vida do País, cuja população possui alta 
escolaridade, alta renda per capita e alta expectativa 
de vida. Uma cidade que vem cumprindo, apesar de 
todas as difi culdades, o seu destino e é hoje pólo de 
desenvolvimento econômico, de produção de conhe-
cimento e de alta tecnologia.

Orgulhamo-nos de ter aqui a UnB, uma das melho-
res universidades públicas do País. Todos que tiveram, 
como eu, a oportunidade de passar por ela viveram 
ali momentos inesquecíveis, seja na produção do co-
nhecimento, seja nos relacionamentos humanos – e 
foi ali que, há 30 anos, conheci minha esposa, minha 
companheira —, seja na participação política, em di-
ferentes fases do processo político da nossa cidade. 
Essa universidade, que hoje passa por uma crise e, 
tenho convicção, saberá superá-la, porque a instituição 
é muito maior do que a crise, com apoio da bancada 
federal, dos Deputados e Senadores do Distrito Fede-
ral, estará presente em breve nas cidades de Ceilândia 
e Gama, e já está presente em Planaltina.

Orgulhamo-nos muito de outras instituições, como 
a EMBRAPA, com o seu centro de recursos genéticos, 
com o seu centro especializado em cerrado, com o seu 
centro de hortaliças e, muito em breve, também com o 
apoio da bancada de Parlamentares do Distrito Federal, 
com o centro especializado em agroenergia, sem dú-
vida alguma uma vocação deste País, que modifi cará 
a participação do Brasil no cenário mundial.

Uma cidade que tem a Rede Sarah, excelência 
em neurociências, reconhecida mundialmente, a qual 
tem transformado a vida de milhares de pessoas. Uma 

cidade que receberá em breve um centro de altos es-
tudos de formação de quadros para gestão em saúde 
de outra instituição que orgulha o País, a Fundação 
Osvaldo Cruz.

Isso tudo refl ete um pouco do que é Brasília e, 
sem dúvida, demonstra toda a visão de futuro dos 
nossos criadores, de forma muito especial, Juscelino 
Kubitschek, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Israel Pi-
nheiro, Athos Bulcão, Bernardo Sayão, Ernesto Silva 
– pessoas que foram essenciais para a construção 
desse sonho da população brasileira.

Mas não posso deixar de salientar que algumas 
questões também me preocupam em Brasília. E dis-
se há pouco que o que diferencia Brasília das outras 
cidades do mundo é sua singularidade, sua diferença. 
E não podemos jamais nos tornar uma cidade igual a 
outra qualquer.

Hoje vivenciamos problemas no Distrito Federal 
que precisam ser enfrentados com coragem, como as 
diferenças sociais e regionais, que refl etem aquelas 
ainda presentes em nosso País. Elas estão sendo su-
peradas pelo Governo Lula, mas isso precisa ser feito 
numa velocidade muito maior.

Vivemos hoje no Distrito Federal problemas idên-
ticos aos dos grandes centros urbanos, como a vio-
lência, que atinge sobretudo os nossos jovens, seus 
maiores protagonistas e suas maiores vítimas.

Protagonizamos problemas iguais aos das gran-
des metrópoles, como o caos que se instalou no trân-
sito da nossa cidade, tanto pelo aspecto do desloca-
mento quanto pelo aspecto da poluição, com emissão 
de gases de efeito estufa. Muitas vezes vemos carros 
andando pela cidade sem que sejam feitas inspeções 
veiculares de forma regular.

Também vivenciamos o sucateamento da saúde 
e da educação, sentidos sobretudo pela população 
mais pobre.

Mas o que me preocupa muito em relação ao 
futuro de Brasília é que não podemos deixar que os 
interesses fi nanceiros, da especulação imobiliária e 
imediatos, prevaleçam sobre os interesses das futu-
ras gerações.

Não podemos permitir, como está previsto na 
revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, 
que Áreas de Proteção de Mananciais sejam substi-
tuídas por núcleos de adensamento urbano. Temos 
uma condição frágil no que tange à água no Distrito 
Federal. Hoje nossa situação só não é pior do que a 
dos Estados de Pernambuco e da Paraíba.

O cerrado brasileiro é a caixa-d’água deste País. 
Setenta por cento da água das bacias dos Rios São 
Francisco, Paraná e Tocantins nascem na região do 
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cerrado, bioma que contém uma das maiores biodiver-
sidades do planeta e está ameaçado.

Portanto, precisamos ter coragem para fazer 
aquele pacto que Juscelino Kubitschek, no passado, 
teve capacidade de fazer, unindo empresários, traba-
lhadores, políticos e intelectuais em favor do Brasil.

Gostaria de fazer um exercício com os senho-
res. Imaginem o que será de Brasília e de toda esta 
região daqui a 50, 100 anos. Temos responsabilidade 
por esse período de tempo. Devemos manter os olhos 
voltados para o futuro.

Neste momento de celebração e alegria, quero 
fazer um convite a esta refl exão: que papel cada um 
de nós pode desempenhar no sentido de garantir para 
as próximas gerações todas as condições de qualida-
de de vida que tivemos a oportunidade de desfrutar 
nesta cidade?

Encerro o meu pronunciamento com as palavras 
do querido e saudoso Lúcio Costa, uma das grandes 
referências intelectuais e humanistas deste País, que, 
ao conceber Brasília, disse: 

“A cidade foi pensada para o trabalho ordenado 
e efi ciente, mas ao mesmo tempo cidade viva e apra-
zível, própria ao devaneio e à especulação intelectual, 
capaz de tornar-se, com o tempo, além de centro de 
governo e administração, um foco de cultura dos mais 
lúcidos e sensíveis do País”.

Espero que essa lucidez tome conta de nós e 
que estejamos à altura das responsabilidades que se 
impõem em relação ao futuro de Brasília e do Brasil.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Pre-

sidência cumprimenta o nobre Deputado Rodrigo Rol-
lemberg pelo brilhante pronunciamento, que empolgou 
a todos nós que ouvimos sua manifestação de apreço, 
de respeito a Brasília e, sobretudo, o compromisso de 
continuar batalhando para o desenvolvimento da Ca-
pital da República.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Antes 
de conceder a palavra ao orador inscrito em segui-
da, nobre Deputado Tadeu Filippelli, que falará pelo 
PMDB, convido o Deputado Rodrigo Rollemberg a 
assumir a direção dos trabalhos, nos termos da tra-
dição da regimental desta Casa, para que S.Exa., na 
Presidência, possa conceder a palavra aos demais 
oradores inscritos.

O SR. OSÓRIO ADRIANO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. OSÓRIO ADRIANO (DEM-DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço descul-
pas aos presentes e à Mesa por ter de me ausentar 

desta sessão, visto que minha esposa está no hospital 
e o meu tempo venceu. Peço licença para me retirar.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Pre-

sidência consulta o Deputado Tadeu Filippelli sobre se 
abre mão da inscrição para que imediatamente possa 
falar o Deputado Osório Adriano. (Pausa.) – Deputado 
Osório Adriano, o Deputado Tadeu Filippelli dá opor-
tunidade a V.Exa. para que fale.

O SR. OSÓRIO ADRIANO – Sr. Presidente, meus 
amigos, prezados companheiros da Mesa, especialmen-
te nosso Vice-Governador, demais membros da Mesa, 
tinha preparado um discurso. Sou pioneiro, estou aqui 
há 51 anos e tenho de reverenciar nossa cidade pelo 
seu 48º aniversário. Mas insisto em pedir desculpas 
a todos os presentes, porque minha esposa está no 
hospital. Se chegar mais tarde, não vou entrar. 

Agradeço a todos esta rápida oportunidade. 
Viva nossa Brasília! 
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – 

Agradeço as palavras do Deputado Osório Adriano, 
grande Deputado e defensor de Brasília, ao tempo em 
que desejo pronta recuperação a sua esposa. Deputa-
do Osório Adriano, Brasília tem muito orgulho de sua 
atuação parlamentar. 

Durante o discurso do Sr. Osório Adriano, 
o Sr. Mauro Benevides, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Rodrigo Rollemberg, § 
2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – 
Concedo a palavra neste momento ao Deputado Ta-
deu Filippelli, representando o PMDB, ao tempo em 
que registro a presença do Deputado Distrital Rogério 
Ulysses. 

O SR. TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB-DF. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, senhoras e se-
nhores, boa-tarde. Quero saudar, de forma especial, o 
Deputado, companheiro e amigo Rodrigo Rollemberg, 
que preside esta cerimônia e é autor do requerimento 
para a realização desta justa homenagem. 

Cumprimento, também de forma especial, meu 
companheiro, da mesma forma amigo, Paulo Octávio, 
de tantas lutas políticas, empresário, hoje Vice-Gover-
nador do Distrito Federal. Tenho certeza de que seu 
grande sonho e sua grande luta sempre foram em prol 
de Brasília. 

Saúdo o Sr. Joe Valle, Secretário de Ciência e 
Tecnologia para Inclusão Social do Distrito Federal 
e, em seu nome, todos os membros do Governo do 
Distrito Federal. 
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Cumprimento ainda o Sr. José Valdécio Pessoa, 
Prefeito de Valparaíso de Goiás, também amigo e com-
panheiro, que representa todos os Prefeitos do Entorno; 
a Sra. Rosane Stuckert, representante da Fundação 
Oscar Niemeyer; o Sr. Saulo Santiago, Presidente do 
Conselho Comunitário, representando aqui os cidadãos 
honorários de Brasília. 

Desejo saudar a Márcia, esposa do nosso que-
rido Deputado Rodrigo Rollemberg, e a senhora sua 
mãe, D. Teresa; assim como os Deputados e amigos 
que nos honram com a presença – Deputado Geraldo 
Magela, companheiro de bancada do Distrito Federal; 
Deputado Jofran Frejat; Deputado Osório Adriano, que 
teve de se retirar por problema de saúde de sua es-
posa; nosso companheiro e amigo Rogério Ulysses, 
Deputado Distrital; Geraldo Campos, Constituinte que 
honrou esta Casa.

Quero cumprimentar todas as senhoras e os se-
nhores que nos honram com a presença.

Faço este discurso em nome do PMDB, mas com 
muita alegria e muita honra, por ser o 1º Vice-Líder do 
PMDB e representante do Distrito Federal.

Quando olhamos para trás e vemos os movimen-
tos da história, chega a causar espanto que se tenha 
discutido tão ardorosamente a conveniência da trans-
ferência da capital para Brasília. 

Agora que a cidade completa 48 anos de existên-
cia, vemos o quanto foi acertada a decisão de criar, no 
coração do Brasil, um núcleo de referência cultural e 
política capaz de reunir e debater os problemas e as 
aspirações nacionais. 

E é isto o que Brasília representa hoje: uma base, 
um ponto de apoio para o desenvolvimento equilibrado 
do País. Aqui se produz, todos os dias, uma síntese 
de tudo o que nós brasileiros desejamos e também 
daquilo que nós somos capazes de fazer.

Brasília é hoje uma cidade madura, dinâmica e 
capaz de chamar a atenção não apenas dos moradores 
de outras regiões brasileiras, mas também de outros 
países. Instituições como a Organização das Nações 
Unidas, a UNESCO, a Sociedade dos Engenheiros 
da Pensilvânia Ocidental, o Governo da China, entre 
outras, já premiaram ou destacaram de alguma forma 
Brasília como referência mundial. 

Ao mesmo tempo, a cidade, apesar de ter sido 
considerada patrimônio histórico da humanidade ainda 
muito jovem, está conseguindo superar o desafi o de 
manter o honroso título e, ao mesmo tempo, terminar 
a obra idealizada por Juscelino Kubitschek, Oscar Nie-
meyer e Lúcio Costa.

O projeto original de Lúcio Costa cumpriu de 
forma magistral os objetivos que lhe foram traçados. 
Serviu para abrigar a capital administrativa do País, 

atraiu brasileiros de todas as origens, consolidou um 
paradigma arquitetônico próprio, colocou em marcha 
a ocupação do Centro-Oeste e lançou a semente de 
um novo ideal de nação. Brasília tornou-se um vetor 
do desenvolvimento da região central do País. Mudou 
a história do País.

Brasília – é preciso ser dito – representa o sonho 
de uma civilização tropical, nascida e desenvolvida a 
partir de conceitos e raízes próprias. A cidade foi pla-
nejada para ser o canal através do qual fl uiriam as as-
pirações por uma sociedade nova, humanista, solidária, 
consciente das tradições que a engendraram, mas livre 
para trilhar um caminho ainda desconhecido.

Hoje, Brasília se integrou ao conjunto da cultura 
e da economia nacionais. A sua volta cresceram nú-
cleos populacionais diversos, que é uma preocupação 
nossa no Congresso Nacional, principalmente para 
que Brasília não sofra com a sobrecarga de atender à 
demanda por saúde e educação, por exemplo, áreas 
defi citárias nas cidades do Entorno, mas que são de 
nossa responsabilidade. 

Não podermos permitir que uma simples rua, 
uma simples avenida, uma simples estrada separe o 
Distrito Federal das cidades do Entorno, condenando 
estas a terem qualidade de vida inferior à desfrutada 
em Brasília. Até porque Brasília tem sua parte na culpa 
pelas desigualdades impostas ao Entorno, pela pró-
pria concorrência desleal de suas indústrias, do seu 
comércio. Portanto, tudo o que fi zermos para o Entorno 
estaremos fazendo pelo Distrito Federal.

O projeto original, apesar do crescimento po-
pulacional vertiginoso, mantém suas características 
próprias e consegue preservar parte da qualidade de 
vida pensada em sua concepção primeira.

Mas, como todos os grandes centros urbanos 
do País, Brasília enfrenta problemas estruturais muito 
sérios, que desafi am a capacidade de planejamento 
de seus governantes. A cidade tem hoje mais habi-
tantes do que se planejava, já alcançamos 1 milhão 
de carros, já sofremos com a violência urbana, como 
registrou aqui o Deputado Rodrigo Rollemberg. Esse 
desafi o, caro Deputado Rodrigo Rollemberg, está nas 
nossas mãos. A sociedade espera que Brasília, essa 
cidade que foi idealizada não somente para ser a Ca-
pital administrativa, mas, sobretudo, para ser vetor de 
desenvolvimento e trazer desenvolvimento para o nos-
so Centro-Oeste, enfrente esse desafi o.

Agora que a cidade está tão próxima de completar 
50 anos é chegado o momento de refl etir sobre o que 
foi feito e sobre o que ainda poderá ser aprimorado 
no projeto original.

Brasília nasceu com vocação para o futuro. Foi 
fruto de sonhos, trabalhos, ações e realizações sem-
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pre voltados para o amanhã. Trabalhamos muito para 
consolidar o Distrito Federal nos dias de hoje, sem 
perder a perspectiva de preparação para os desafi os 
que estão por vir. Investimos em obras que garantiram 
a geração de empregos, melhoraram a qualidade de 
vida e transformaram a realidade do dia-a-dia dos mo-
radores de todas as localidades. 

Nós, que tivemos a alegria de participar, por quase 
uma década, diretamente, da realização dessas gran-
des obras físicas e sociais que transformaram Brasília, 
temos, hoje, a responsabilidade de buscar soluções 
para os novos problemas e de zelar pela qualidade de 
vida, ainda invejável, alcançada pela nossa cidade.

Não se discute mais se Brasília terá capacidade 
de realizar plenamente as funções de Capital. Isso é 
fato consumado. O que se deve discutir agora é como 
preservar a qualidade de vida de seus habitantes, 
que se sentem ameaçados pelos problemas da vida 
moderna e pela expansão urbana acelerada. Ou seja, 
não há como imaginar que Brasília seria o vetor do 
desenvolvimento para o centro do País, imaginar que 
Brasília fi caria imune a sofrer algum tipo de conseqü-
ência neste próprio pólo de desenvolvimento.

Temos de pensar nos próximos anos projetando 
o que de melhor podemos fazer para que as nossas 
gerações futuras tenham garantida a qualidade de vida 
cunhada nos primórdios da cidade. 

A primeira geração dos homens e mulheres que 
nasceram em Brasília chega agora à maturidade. Ca-
berá a eles dar o testemunho político e artístico da-
quilo em que se transformou, na prática, o projeto que 
nasceu na prancheta dos arquitetos e nos discursos 
dos líderes nacionais.

De qualquer forma, estamos vendo que Brasília 
é a confi rmação viva do talento brasileiro. Sua realiza-
ção é uma obra magnífi ca, que nada fi ca a dever aos 
grandes feitos da humanidade.

Muito obrigado. 
Parabéns, Brasília! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – Obri-

gado, Deputado Tadeu Filippelli. Cumprimento-o pelo 
seu pronunciamento e pelo belo desempenho como 
Deputado Federal do PMDB, defendendo os interesses 
do Distrito Federal nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – 
Registro, com muita alegria as seguintes presenças 
no plenário: Sr. Marcos Dantas, Presidente do PSB do 
Distrito Federal; Sr. Hudson Silva Rodrigues, profes-
sor do Colégio Marista de Taguatinga, e cumprimento 
também os alunos do Colégio Marista aqui presentes 
(palmas); Sr. João Eduardo Zismon, Presidente da As-
sociação Brasileira de Agências de Viagem, ABAV-DF; 
Sr. Antônio Massarioli André, consultor de turismo cí-

vico pedagógico, que está desenvolvendo um trabalho 
fantástico em parceria com Associação Brasileira de 
Indústria de Hotéis; Sr. Edmilton Viana, Subsecretário 
de Relações Institucionais do GDF; Sra. Gilná Moysés 
Santos, do Clube Brasileiro dos Guias de Turismo; Sra. 
Maria Vitória Souza Lima; Sr. Pastor Bentinho Jorge 
Silva, da Igreja Batista Projeto de Cristo, em Brasília; 
Sr. Ramiro da Silva Leone, professor aposentado e ci-
dadão honorário de Brasília; o Batalhão de Polícia do 
Exército Brasileiro; Sra. Adriana de Oliveira, professo-
ra da APAE-DF, e também agradeço a presença dos 
alunos da APAE do Distrito Federal (palmas); Sr. Her-
meto de Paula, representando aqui o Ceará, Diretor da 
Federação das Associações de Comércio, Indústria e 
Pecuária do Estado do Ceará; Sr. Pastor Júlio Borges 
de Macedo Filho, da Igreja Cristã de Brasília e assessor 
do Senador Cristovam Buarque; Sr. Roberto Correia e 
Izaildo Marques, da Prefeitura Comunitária da 214 sul; 
Sr. Washington Luís da Conceição Carvalho, Prefeito 
da 214 sul; Sr. Dedé Roriz, Subsecretário de Justiça do 
GDF; Sr. Moraes Valdison Ribeiro, professor do Centro 
de Ensino Médio de Taguatinga, e também agradeço 
a presença dos alunos dessa instituição (palmas); Sr. 
Willon Lopes, Presidente da Confraria dos Cidadãos 
Honorários de Brasília; e Sr. Julio, representando a as-
sessoria parlamentar da Universidade de Brasília.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – Pas-
so a palavra ao Deputado Geraldo Magela, Parlamen-
tar brilhante que desenvolve um trabalho importante 
na defesa dos interesses de Brasília no Congresso 
Nacional, para falar pelo PT.

O SR. MAGELA (PT-DF. Sem revisão do orador.) 
– Exmo. Sr. Deputado Rodrigo Rollemberg, digníssi-
mo Presidente desta sessão e autor da homenagem 
a nossa cidade; Exmo. Sr. Vice-Governador do Distrito 
Federal, também ex-integrante do Parlamento como 
Deputado Federal e Senador, Dr. Paulo Octávio; Sr. 
Joe Valle, representando o Governo Federal, especial-
mente o Ministro da Ciência e Tecnologia; Sr. Prefeito 
José Valdécio, representando não apenas a popula-
ção de Valparaíso, mas os demais Prefeitos da Região 
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e 
Entorno, com quem temos de fazer grandes parce-
rias; D. Rosane Stuckert, representando a Fundação 
Oscar Niemeyer; Dr. Saulo Santiago, representando os 
cidadãos e cidadãs honorários de Brasília.

Quero render minhas homenagens aos que cons-
truíram Brasília e, especialmente, a uns dos primeiros 
representantes do Distrito Federal nesta Casa, Geral-
do Campos, que certamente honrou a representação 
que recebeu do povo da cidade, a quem peço uma 
salva de palmas, porque foi um dos construtores da 
autonomia política do Distrito Federal. (Palmas.) Re-
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ceba nossa homenagem, nosso reconhecimento e 
nosso carinho.

Registro ainda a presença do Deputado Rogério 
Ulysses, representando o Parlamento local, que con-
quistamos a partir da luta pela representação e auto-
nomia política do Distrito Federal. 

Homenageio meu colega de Legislatura, médi-
co, porém professor Jofran Frejat. Professor de tudo, 
especialmente de política. 

Saúdo, também, a família do Deputado Rodrigo 
Rollemberg e todos os demais presentes. 

Que tipo de homenagem devemos fazer aos 
48 anos da nossa cidade? Uma cidade, como bem 
disseram os oradores que me antecederam, que é 
exemplo, por ser patrimônio da humanidade, mas 
que já sofre com todas as difi culdades das metrópo-
les brasileiras. 

Quando olhamos para Brasília hoje, parece que 
não foi planejada. Ou parece que foi planejado o Plano 
Piloto e as demais cidades foram sendo construídas, 
ocupadas, de acordo com as necessidades e conveni-
ências. Mas, afi nal de contas, nós, que estamos aqui, 
sobretudo os que estamos ao púlpito ou à Mesa, temos 
uma responsabilidade muito grande. 

Nós temos que homenagear, sim, aqueles que 
construíram a nossa cidade, de Dom Bosco, por sua 
visão, até Juscelino Kubitschek, por sua tenacidade; 
temos que homenagear, pela capacidade, aqueles que 
a desenharam e projetaram, como Oscar Niemeyer, 
Lúcio Costa, Israel Pinheiro e tantos outros, mas lem-
brando os operários.

Na Câmara Legislativa, tive a honra de ser autor 
de uma proposta de título de cidadão honorário para 
Chalita, um dos primeiros operários que veio para a 
construção de Brasília – está aqui Geraldo Campos, 
que conhece, pelo menos, a memória do partidão. Cer-
tamente, quem construiu Brasília é que deve ser ho-
menageado hoje aqui; aqueles que vieram, como bem 
disse o Deputado Osório Adriano, antes da construção 
de Brasília; aqueles que vieram, como o Vice-Gover-
nador Paulo Octávio, e aqui fi zeram a vida profi ssio-
nal, pessoal, familiar, mas também fi zeram Brasília. 
Muitos deixaram aqui a sua vida, e outros construíram 
aqui a sua vida. Essas são as pessoas que temos de 
homenagear. 

Se pensarmos bem, veremos que Brasília, até 
mais que São Paulo, talvez seja a verdadeira expres-
são do povo brasileiro.  Ao olharmos esta Mesa, vemos 
entre seus integrantes pessoas de diversos Estados; 
no Plenário certamente todos os Estados estarão re-
presentados, porque esta é a cara de Brasília, este é 
o jeito da cidade, esta é a forma da nossa Capital da 
República. 

Todos temos grandes preocupações. O Deputado 
Rodrigo Rollemberg mencionou a preocupação com o 
meio ambiente, com a qualidade de vida, com a segu-
rança. Hoje essas preocupações estão muito latentes e 
não são apenas daqueles que representam o povo de 
Brasília. É uma preocupação que ouvimos e sentimos 
nas ruas, em todos os lugares por onde circulamos. 

A população de Brasília está hoje preocupada 
com não daqui a 50 anos. Daqui a 5 anos, daqui a 3 
anos, daqui a 2 anos, como será a qualidade de vida? 
E aí temos de superar todas as diferenças existentes 
– partidárias, ideológicas, fi losófi cas —, para trabalhar 
em torno de uma vida melhor para a população que 
aqui vive e que aqui quer continuar vivendo.

Tenho a honra de substituir o Deputado Rodri-
go Rollemberg na coordenação da bancada do Dis-
trito Federal. Seguiremos aquela que foi uma marca 
da bancada neste Congresso Nacional: divergências 
dentro do Parlamento no momento em que tivermos 
de divergir. 

Temos, nesta Casa, aqueles que apóiam o Go-
verno do Presidente Lula e aqueles que a ele fazem 
oposição; aqueles que apóiam a administração do 
Governador José Roberto Arruda e aqueles que a ela 
fazem oposição. Mas no momento em que o debate é 
em defesa do Distrito Federal, abstraímos as diferen-
ças partidárias e passamos a defender esses interes-
ses de forma unânime, como fi zemos recentemente. 
Conseguimos a vitória de trazer para Brasília a sede 
da Empresa Brasileira de Comunicação, a TV pública. 
Não foi a vitória de um ou outro Parlamentar, mas de 
todos os Parlamentares com todas as forças políticas 
do Distrito Federal. 

Isso é o que nos move, esse o espírito que nos 
motiva. Ao reafi rmar essas nossas convicções, ao ex-
pressar nossas preocupações, temos, sim, de render 
homenagens à nossa Capital, àqueles que, no pas-
sado, fi zeram de tudo para construir esta cidade em 
que vivemos. 

Queremos, sobretudo, render nossas homena-
gens àquelas e àqueles que vivem hoje em Brasília 
e continuam amando, valorizando e fazendo desta ci-
dade a Capital de todos os brasileiros e de todas as 
brasileiras.

Parabéns a todos nós. Muito obrigado. 

(Palmas. O orador é cumprimentado.)

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – Mui-
to obrigado, nobre Deputado Geraldo Magela. Cumpri-
mento V.Exa. pelas brilhantes palavras. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – 
Esta Presidência tem a honra de convidar para fazer 
uso da palavra, em nome do PR, o nobre Deputado 
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Jofran Frejat. Como disse o Deputado Geraldo Mage-
la, o Deputado Jofran Frejat é o nosso professor de 
política. S.Exa. é Parlamentar brilhante e experiente, 
esteve nesta Casa durante a Constituinte e tem dado 
grande contribuição para os rumos da bancada do 
Distrito Federal no Congresso Nacional.

O SR. JOFRAN FREJAT (PR-DF. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente desta sessão, nobre De-
putado Rodrigo Rollemberg, que teve a iniciativa de 
sugerir e solicitar esta sessão de homenagem aos 48 
anos de Brasília; Sr. Vice-Governador Paulo Octávio; 
Sr. Prefeito José Valdécio Pessoa, em nome de quem 
cumprimento todos os membros da Mesa; Deputado 
Rogério Ulysses, que representa a Câmara Legisla-
tiva do Distrito Federal; senhoras mãe e esposa do 
Deputado Rodrigo Rollemberg, nas pessoas de quem 
cumprimento todos os convidados. 

É com grata satisfação que o Partido da República 
se alia às homenagens que esta Casa presta à Capital 
de nosso País, por ocasião de seu 48º aniversário.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no mo-
mento em que o mundo do século XXI desafi a a ima-
ginação dos brasileiros de hoje sobre o destino do 
Brasil – um megaestado em formação —, esta sessão 
solene vem em bom tempo para que não nos esque-
çamos da mensagem de fé nos destinos nacionais 
professados por tantos dos heróis de nossa Pátria. 
Ainda mais, esta é uma solenidade que chega em boa 
hora para que possamos recordar como esses heróis 
avaliaram e apostaram nos recursos imensos deste 
País-Continente.

Brasília, obra de um desses heróis nacionais – 
Juscelino Kubitschek —, refl ete essa vontade de an-
tecipar o futuro prevendo o momento em que o Brasil 
realizaria seu destino. É nesse sentido que a perspec-
tiva visionária modernizante desse estadista, aliada a 
uma forte determinação no trato desenvolvimentista, 
fi zeram valer a vontade de seu povo e de seu tempo 
com a construção de Brasília.

Brasília é mensagem política da liderança nacio-
nal de Juscelino. É idéia-força que motivou as gerações 
anteriores e que continuará a inspirar as vindouras; é 
a mensagem de que o povo brasileiro pode sonhar e 
confi ar na sua força com e em um Brasil-potência; é a 
mensagem de que com a integração territorial, com o 
desenvolvimento econômico e social, é possível vitali-
zar o potencial humano e geográfi co do País, a fi m de 
construir uma nação próspera e respeitada.

A interiorização da Capital, com a construção 
de Brasília, representa um esforço de alargamento 
do nosso espaço de ocupação efetiva e do fortaleci-
mento dentro de nossas próprias fronteiras políticas. 
A mudança da Capital acarretou uma nova ampliação 

do espaço econômico, que é, por si só, uma medida 
de defesa do espaço político.

O grande desafi o para a construção do futuro 
é a apropriação da integração e a coesão do País 
em diversas dimensões, engendrando mecanismos 
que possam, recorrentemente, ativar a variedade e 
a criatividade brasileiras, valorizando a diversidade 
territorial nacional e as potencialidades da expansão 
interiorizada.

A linha de pensamento de que o Brasil possui as 
condições geográfi cas e humanas para vir a se tornar 
uma das grandes nações do planeta foi uma constante 
na mente dos que conceberam Brasília, mais especi-
fi camente no idealismo visionário de Kubitschek, na 
genialidade universal de Niemeyer e Lúcio Costa, na 
arte inovadora de Athos Bulcão e Burle Marx, no em-
preendedorismo de Israel Pinheiro e Bernardo Sayão. 
E, ainda, no suor de tantos brasileiros anônimos que 
aqui empenharam seus esforços. Não se tratava ape-
nas de um sonho de patriotas...

Em geral as cidades nascem para fazer parte da 
história “das gentes”, nascem para construir a história 
da civilização. No caso de Brasília, a história é que se 
fez cidade. O que queremos dizer com isso? Queremos 
dizer que existe toda uma historicidade que antecede 
sua construção. O sonho profético de Dom Bosco, as 
discussões de José Bonifácio, José Hipólito, Antônio 
Veloso, Varnhagen, empreendidas ainda no século XIX, 
fazem parte dessa elaboração. São referências que 
antecedem à construção da cidade e que repercutiram 
na criação de um imaginário em torno dela.

Brasília é história! E Brasília é, hoje, cidade! His-
tória e cidade, lugar de expressão de afrontamentos 
e confrontações, mas também lugar de pacifi cações. 
Lugar de desejo, mas também lugar onde os desejos 
se manifestam. Lugar de manifestação do individual, 
mas também lugar da multiplicidade e da complexida-
de de toda uma sociedade.

Ainda sim, com certeza, todos nós já observamos 
a má vontade de certos segmentos da sociedade em 
relação a Brasília. 

Aliás, nada de novo. Desce o início da constru-
ção à transferência da Capital, e mesmo de sua con-
solidação, a cidade tem sido alvo das mais variadas 
críticas. Ao invés da visão de desenvolvimento que 
a nova Capital propiciou ao Brasil, preferem olhar o 
próprio umbigo. 

Se não houvessem sido abertos novos pólos e 
caminhos resultantes da criação de Brasília, imaginem 
o processo migratório para as megalópoles do sudeste 
que hoje passam por grandes problemas. 

Brasília sempre buscou a integração dos con-
ceitos e dos valores do seu povo. Brasília jamais quis 
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viver para si, para a sua riqueza. Brasília nunca teve 
ambição de grandiosidade ou acalentou a idéia de he-
gemonia ou superioridade. 

Agora, aos 48 anos de idade, e mais de meio 
século do início de sua construção, Brasília é uma ci-
dade consolidada. Melhor renda per capita, extensa 
rede de ensino, baixa mortalidade infantil, água trata-
da, esgoto... Uma balzaquiana enxuta, sarada, linda, 
que vem, a cada dia, reafi rmando o valor da saga do 
Presidente Juscelino e dos candangos pioneiros que 
acreditaram e a construíram. 

Tantos outros vieram e se somaram a esse es-
forço de mostrar a capacidade do povo brasileiro. Aqui 
construíram ou instalaram suas famílias, na expectati-
va de não precisarem “exportar” os fi lhos para outras 
regiões do País, como lhes acontecera. Era a chance 
de manter a família junta. Trouxeram consigo seus 
costumes e tradições, temperando esse cadinho que 
é a nossa Capital.

De nada adiantaram as repetidas tentativas de 
denegrir Brasília, de apelidá-la de centro de corrupção, 
como se corrupção fosse uma questão geográfi ca! A 
cidade frustou todas as previsões dos derrotistas, e 
cresceu garbosa. 

Mas há algumas críticas que magoam a nós, que 
comemos a poeira vermelha e ajudamos a erguer, ti-
jolo a tijolo, esta cidade. Não são aquelas que provêm 
dos que aqui não moram. Essas o tempo se encarre-
gará de corrigir. 

O que dói é a crítica daqueles que usufruem dos 
benefícios da Capital, da sua qualidade de vida, sem 
nunca terem contribuído com nada, nem mesmo com 
a palavra. São   engenheiros de obra feita que não par-
ticiparam da construção, mas se acham com direito de 
botar defeito em tudo.

A esses temos um recado; mais do que um re-
cado, um pedido: ao invés de só criticarem, dêem 
sua contribuição; parem de acariciar suas vaidade e 
respeitem a nossa cidade e o seu povo. Defendam a 
cidade que os acolheu.

Brasília é integração, a fi m de que pedaços da 
Nação não se nutram na miséria de outras regiões, na 
indigência e penúria de irmãos; integração, para que 
as regiões onde se encontram os desumanos bolsões 
de pobreza absoluta do País, onde se encontram os 
graves índices de mortalidade infantil, de desnutrição, 
de analfabetismo, não mais perdurem.

Meu caro Presidente e colega Rodrigo Rollem-
berg, Deputado atuante – no seu primeiro mandato, 
já demonstra a que veio —, tudo isso constitui uma 
mácula para a sensibilidade política e para a compe-
tência das administrações brasileiras, e não pode mais 

perdurar. O problema de meu irmão deve ser também 
meu problema!

Motivado por esse ideal, o Partido da República, 
em nome do qual falo, afi rma que não se cansará en-
quanto houver injustiça. O Partido da República não 
se cansará de clamar em nome dos miseráveis, dos 
perseguidos, dos humilhados, dos que têm mãos ocio-
sas, dos que têm barriga vazia.

Portanto, fi nalizamos, parabenizando o povo bra-
sileiro pelo aniversário de sua Capital, desejando que 
neste solo não só a integração territorial se complete, 
mas fundamentalmente que essa integração seja o 
início da efetiva promoção da justiça e da igualdade 
em nossa Nação.

Parabéns ao povo de Brasília; parabéns a V.Exa., 
Deputado Rodrigo Rollemberg, a todos os membros 
desta Mesa e, naturalmente, àqueles que aqui estão 
presentes, prestigiando esta solenidade.

Muito obrigado.
Parabéns, Brasília! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – 

Muito obrigado, Deputado Jofran Frejat. Cumprimen-
to V.Exa. por suas brilhantes e profundas palavras. 
V.Exa. que, há tantos anos, luta em defesa da nossa 
cidade.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – 
Cumprimento os alunos da Escola Meu Caminho, 
de Goiânia, e a Profa. Karine, que visitam a Câmara 
neste momento.

Sejam muito bem-vindos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – Te-

nho a honra, neste momento, de convidar para fazer 
uso da palavra o Vice-Governador do Distrito Federal, 
Sr. Paulo Octávio.

O SR. PAULO OCTÁVIO – Meu caro Presidente 
desta sessão e autor desta homenagem, Deputado 
Rodrigo Rollemberg, lembro que nos 8 anos em que 
estive nesta Casa tive um privilégio: assim como V.Exa. 
hoje, fui autor de todas as sessões solenes em home-
nagem a Brasília.

Nos 8 anos em que estive nesta tribuna, com os 
mais diversos convidados, tentei mostrar ao Brasil a 
importância da construção da nossa cidade. Impor-
tância essa que muitos esquecem e muitos brasileiros 
não reconhecem.

Hoje aqui estamos novamente. Eu me sinto em 
casa. Muito obrigado pelo convite; muito obrigado por 
me oferecer a palavra, até num gesto ímpar, quebrando 
um pouco a tradição desta Casa; muito obrigado por 
dar a Brasília o seu trabalho.

Acompanhei, recentemente, a luta pela votação 
da permanência da TV pública em Brasília. A luta de 
8 Deputados contra 52 da bancada do Rio de Janeiro. 
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Assim como a luta de Davi e Golias, os 8 Deputados 
foram vitoriosos.

Parabéns, em nome de Brasília, pela consolida-
ção da nossa cidade pelo direito constitucional de aqui 
sediar os órgãos públicos federais! Essa é uma vitória 
que deve ser respeitada.

Parabéns a V.Exa.; parabéns ao Deputado Jofran 
Frejat, que acaba de fazer um belíssimo pronunciamen-
to, do qual quero cópia; parabéns aos Deputados que 
não estão mais aqui presentes – Tadeu Filippelli, Magela 
e Osório Adriano – por todos os pronunciamentos.

Fico muito feliz de, em meu nome, em nome do 
Governador José Roberto Arruda e no do Governo do 
Distrito Federal, representar todos nesta sessão.

Quando cheguei aqui, deparei com sua mãe, 
Rodrigo, D. Teresa. Do alto de seus cabelos brancos, 
ela, que é mais pioneira do que muitos aqui presen-
tes, tenho certeza da emoção de ver o fi lho presidir a 
sessão da Câmara dos Deputados.

D. Teresa, a senhora simboliza o que há de me-
lhor, os pioneiros, o sangue daquelas pessoas que 
tiveram a coragem de deixar suas cidades e aceitar o 
convite do Presidente Juscelino.

Respeito muito todos os pioneiros, tanto é, Rodri-
go, que, na segunda-feira, prestaremos homenagem 
a 300 anônimos pioneiros que chegaram aqui antes 
de 1960. São carpinteiros, pedreiros, funcionários do 
Governo, professores. No dia 21, às 9h, na Troca da 
Bandeira, entregaremos o Mérito Brasília a 300 pes-
soas que chegaram antes de nós, atendendo ao apelo 
de Juscelino e daqueles corajosos e bravos brasileiros 
que construíram esta cidade.

Sei que a senhora, D. Teresa, chegou em 1961, 
no começo. Deixou o conforto de uma vida estabeleci-
da com sua família e trouxe para cá os meninos. Hoje, 
um deles está aqui, presidindo a sessão da Câmara 
dos Deputados. É isso que é bonito na nossa cidade; é 
isso que é bonito na nossa geração, que acompanhou 
o crescimento, a consolidação, as difi culdades de Bra-
sília. O meu orgulho de viver em Brasília é esse.

Se eu morasse em Roma, em Paris, em cidades 
que têm mil, 2 mil anos, não estaria tendo a oportuni-
dade de viver o que vivemos aqui. Bem sabe Geraldo 
Campos, nosso Deputado, bem sabem aqueles que 
estão aqui há muito tempo como é emocionante uma 
ponte nova, um viaduto novo, uma estrada nova, uma 
cidade nova, enfi m, participar deste momento ímpar. 
Por sorte, vivemos numa cidade que vai fazer 48 anos. 
É um grande privilégio.

A senhora viu Rodrigo casar-se com Márcia, viu 
seus netinhos nascerem. Não sei se tem bisnetos. (Pau-
sa.) Já tem 5. Que maravilha! É a típica situação de 
Brasília. Todos querem fi car em Brasília. Seguramente, 
todos os seus fi lhos e netos querem fi car na cidade, 
porque ela conquista todos nós. É difícil uma pessoa 

que veio ou nasceu em Brasília querer mudar-se daqui. 
A cidade conquista todos nós. É difícil uma pessoa não 
entender a graça, a bênção que é viver aqui.

Por isso mesmo, nesta sessão solene, quero 
dar um abraço em Joe Valle, Secretário de Inclusão 
Social do Ministério da Ciência e Tecnologia; Rosane 
Stuckert, representante da Fundação Oscar Niemeyer 
– o maior homem do Brasil, 100 anos de história, 100 
anos de consolidação, é a referência máxima do povo 
brasileiro —; José Valdécio Pessoa, Prefeito de Valpa-
raíso de Goiás, representando todos os Prefeitos do 
Entorno; Saulo Santiago, pioneiro e líder comunitário; 
Willon Lopes, Presidente da Confraria dos Cidadãos 
Honorários de Brasília, que foram contemplados com 
o título da Câmara Legislativa; Rogério Ulysses – obri-
gado, Rogério, por estar aqui presente.

Entendo que este é um momento único. Depois 
de ouvir atentamente todos os pronunciamentos, devo 
dizer que concordo com todos, cada um com seu es-
tilo, cada um representando seu partido, com as pre-
ocupações que devemos ter com o futuro de Brasília. 
São essas mesmo as preocupações.

Por isso temos uma bancada tão boa. A banca-
da do DF é a que mais trabalha. Os 8 Deputados que 
representam Brasília dão orgulho ao povo da nossa 
cidade. As difi culdades políticas que Brasília atraves-
sa nunca são, Geraldo, iniciadas pelos Deputados da 
nossa cidade, que nós elegemos e escolhemos.

Por isso mesmo, parabéns, Rodrigo. Não quero 
alongar-me, porque você determinou meu tempo. Eu 
teria menos tempo que os Deputados, até por não ter 
mais a honra de ser Deputado. Sou apenas um Vice-
Governador muito orgulhoso de amar Brasília, de vi-
ver Brasília, de poder ter essa convivência bonita e 
harmoniosa com cada um de vocês que fazem parte 
do povo candango.

Que Deus ilumine e continue abençoando nossa 
cidade. Vamos rumo aos 50 anos fazer a grande come-
moração que todos merecemos. Rodrigo, aqui vai meu 
desafi o: quero estar aqui no dia 18 de abril de 2010 
vendo esta casa lotada, as galerias cheias, para pres-
tarmos uma grande homenagem a Brasília. Quero fazer 
este desafi o a você: colocar aqui os 513 Deputados 
Federais homenageando o cinqüentenário da cidade 
que mudou o Brasil. Nós todos temos que preparar 
Brasília para o cinqüentenário. Aí fi ca sua contribuição. 
Já peça logo para ser o autor dessa sessão solene, 
no dia 18, 20 ou 21 de abril de 2010. Será a sessão 
solene que vai marcar o Congresso Nacional 

Aqui fi ca meu desafi o.
Ao fi nalizar, convido todos os presentes para 

participarem, na segunda-feira, das solenidades na 
Esplanada dos Ministérios. Às 7h, lá estarei, ao lado 
do Monsenhor Marconi, ativando os sinos da Cate-
dral, que vão ecoar por todas as igrejas da cidade. 
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A programação começa às 7h e vai até meia-noite. 
Passarei o dia todo na Esplanada, circulando. Já se-
parei o tênis mais confortável, a calça mais folgada 
e a camiseta mais suave para poder passar o dia 
abraçando os meus amigos candangos. Vai ser um 
dia de alegria.

Rodrigo, conto com sua presença.
Que Deus ilumine Brasília!
Parabéns a todos!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – 

Cumprimento o Vice-Governador Paulo Octávio pelas 
palavras e agradeço a S.Exa. a presença nesta sessão 
em homenagem a Brasília.

Quero fazer um reparo. Chegamos em 1960, e 
não em 1961. São 14 fi lhos, 40 netos e 5 bisnetos, 
todos em Brasília.

Realmente, Vice-Governador Paulo Octávio, é um 
privilégio o País ter tido a oportunidade de juntar, a um 
só tempo, personalidades como Juscelino Kubitschek, 
Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Israel Pinheiro, Bernar-
do Sayão, José Aparecido de Oliveira – importante no 
registro de Brasília como Patrimônio Cultural da Hu-
manidade —, Athos Bulcão, Burle Marx, Ernesto Silva 
e, sobretudo, os candangos de ontem e os de hoje, 
aqueles que construíram a Brasília que foi inaugurada 
em 1960 e esses que constroem a Brasília de hoje, a 
Brasília de todos os dias, sobretudo a Brasília do fu-
turo, tão bem representada por todas as pessoas que 
nos honraram com a presença.

Quero agradecer de forma especial aos estudan-
tes que estiveram aqui e todas as pessoas.

Antes de concluir, convido todos para segunda-
feira, dia 21 de abril, estarem presentes, durante todo 
o dia, na Esplanada dos Ministérios.

É bom ressaltar que, a partir deste Governo, 
do Governador José Roberto Arruda e do Vice-Go-
vernador Paulo Octávio, tivemos grande incremento 
na festa de comemoração do aniversário de Brasília, 
com eventos culturais, esportivos e religiosos ao longo 
de todo o dia. Ano passado, tive a oportunidade de 
passar o dia todo na Esplanada dos Ministérios e de 
registrar aqui na Câmara a beleza que foi o aniver-
sário de Brasília. E, este ano, certamente estarei lá 
novamente. Convido todos para que também estejam 
presentes à comemoração do aniversário de nossa 
querida cidade.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – 
Antes de concluir, vamos ouvir, por intermédio dos 
músicos da Escola de Música de Brasília, 3 músicas: 
Flor do Cerrado, Alguém Cantando e Minha Voz, Mi-
nha Vida, de Caetano Veloso.

(É executada a música Alguém Cantan-
do. Palmas.)

A SRA. MARIA DE BARROS – Obrigada.
Peço licença à Mesa para explicar um pouco a 

escolha de nosso repertório.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – Fi-

que à vontade.
A SRA. MARIA DE BARROS – Obrigada.
Aproveito para pedir desculpas pelo nosso dire-

tor, Carlos Galvão, que não pôde fi car aqui até o fi m 
da solenidade.

Nós, durante toda esta semana, comemoramos, 
na Escola de Música, o Dia Mundial da Voz, dia 16 de 
abril, em parceria com a Associação Profi ssional dos 
Fonoaudiólogos do Distrito Federal, da Sociedade Bra-
sileira de Fonoaudiologia e da Sociedade Brasileira de 
Laringologia e Voz.

Essa comemoração foi pioneira no Brasil. O Bra-
sil inventou o Dia Mundial da Voz, em 1999, no que foi 
seguido por outros países. 

O Dia da Voz tem o objetivo de alertar para a 
necessidade de cuidados com a voz, não só por ela 
ser, para todo mundo, um instrumento tão importan-
te de comunicação, mas também porque, para vários 
profi ssionais, a voz é o instrumento sem o qual não 
podemos exercer a profi ssão – os professores, os 
cantores, os vendedores, os locutores, os atendentes 
de telemarketing, os nossos nobres representantes 
da classe política.

Queremos agradecer o convite para estarmos 
presentes aqui comemorando o aniversário de Brasília, 
fazendo essa campanha a favor da voz e defendendo 
também a voz de Brasília.

Nós escolhemos essas músicas porque Caetano 
Veloso soube cantar muito bem a voz e porque ele tem 
uma peça na qual demonstra que já sabia do poderoso 
vetor para o futuro que Brasília representava.

Então, agora, Minha Voz, Minha Vida e Flor do 
Cerrado, de Caetano Veloso.

(São executadas as músicas Minha Voz, 
Minha Vida e Flor do Cerrado. Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – 
Agradeço à Escola de Música, em nome das Sras. Malu 
Mestrina, Maria de Barros e Maria Francisco Aquino 
e do Diretor Carlos Galvão, por esse toque singelo, 
especial e maravilhoso, que tornou bela esta sessão 
na tarde de hoje.

Agradeço a todos a presença.

V – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – Está 
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 17 horas e 14 
minutos.)
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PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 3.730-C, DE 2004
(Do Sr. Lobbe Neto)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de dis-
tribuição gratuita de protetor solar, pelo Siste-
ma Único de Saúde – SUS; tendo pareceres: 
da Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, pela aprovação deste, com 
substitutivo, e pela rejeição dos de nºs 3.818/04 
e 4.884/05, apensados (relator: DEP. JOVAIR 
ARANTES); da Comissão de Seguridade Social 
e Família, pela aprovação deste e dos de nºs 
3.818/04 e 4.884/05, apensados, com substi-
tutivo (relatora: DEP. THELMA DE OLIVEIRA); 
e da Comissão de Finanças e Tributação, pela 
adequação fi nanceira e orçamentária deste 
e do de nº 3.818/04, apensado, nos termos 
do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público; pela não 
implicação da matéria com aumento ou dimi-
nuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação 
fi nanceira e orçamentária do de nº 4.884/05, 
apensado; e pela inadequação fi nanceira e 
orçamentária do Substitutivo da Comissão 
de Seguridade Social e Família (relator: DEP. 
JORGE KHOURY).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, Seguri-
dade Social e Família; Finanças e Tributação 
(Art. 54) e Constituição E Justiça e de Cida-
dania (Art. 54) 

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

PUBLICAÇÃO DO PARECER DA 
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

RELATÓRIO

A proposição em epígrafe, de autoria do Deputa-
do Lobbe Neto, tem por objetivo instituir, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde – SUS, sob a responsabili-
dade do Ministério da Saúde, a distribuição gratuita de 
protetor solar com fator de proteção 12 (FPS 12).

Por tratarem de assuntos conexos, foram apen-
sados à proposição principal os seguintes projetos:

Projeto de Lei nº 3.818, de 2004, de autoria da 
Deputada Maninha, que institui a obrigatoriedade de 
o empregador, ou a ele equiparado, fornecer proteto-
res ou bloqueadores solares aos trabalhadores que, 
no exercício de suas atividades, estejam expostos à 
radiação solar direta; e

Projeto de Lei nº 4.884, de 2005, de autoria da 
Deputada Telma de Souza, que dá nova redação ao 
Inciso V do art. 200 da Consolidação das Leis do Tra-
balho – CLT, com o fi to de incluir a proteção contra 
a insolação, entre os fatores de risco que atingem 
os trabalhadores e, como tal, suscetível de receber 
normas complementares do Ministério do Trabalho e 
Emprego.

O Projeto foi encaminhado à Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público, que o aprovou 
na forma de Substitutivo que institui a Política Nacional 
de Enfermidades e Riscos Associados à Exposição 
Solar – PNERAES, com previsão de ser desenvolvida 
de forma conjunta entre a União, Estados e Municí-
pios. Dentre os objetivos dessa política, destacam-se 
informar e conscientizar a população, bem como as-
segurar o acesso aos recursos médicos, diagnósticos 
e terapêuticos, incluindo-se a possibilidade de forne-
cimento gratuito de bloqueadores, fi ltros e protetores 
solares. O substitutivo prevê ainda que o fornecimento 
de fi ltros solares pelos empregadores aos seus em-
pregados poderá ser negociado em convenções, con-
tratos e acordos coletivos de trabalho, adicionalmente 
aos equipamentos de proteção individual previstos na 
legislação em vigor.

A seguir, a matéria foi apreciada pela Comissão 
de Seguridade Social e Família, que a aprovou na 
forma de Substitutivo, em que se aproveita a idéia da 
criação da Política Nacional de Enfermidades e Riscos 
Associados à Exposição Solar – PNERAES, sugerida 
pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, assegurando, porém, o fornecimento gratuito 
pelo SUS de protetor solar com fator maior ou igual a 
15 (FPS 15) aos grupos epidemiologicamente vulne-
ráveis. Pelo citado substitutivo, caberá aos laboratórios 
ofi ciais produzir os protetores solares, e às farmácias 
populares, efetuar a sua distribuição. O Ministério da 
Saúde deverá arcar com 90% do preço de venda, e a 
população benefi ciária, com os 10% restantes. Também 
incorpora o PL nº 4.884/2005, apensado, ao considerar 
a insolação como fator de risco ocupacional passível 
de regulamentação por parte do Ministério do Traba-
lho e Emprego.

Encaminhada a esta Comissão de Finanças e 
Tributação, não foram apresentadas emendas à pro-
posição em pauta.

É o relatório.

VOTO

À vista do despacho de distribuição, compete 
a esta Comissão pronunciar-se somente quanto aos 
aspectos da compatibilidade e adequação fi nanceira 
e orçamentária.
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Da análise efetuada, fi cou evidenciado que o PL 
nº 4.884/2005 apensado não acarreta impacto fi nan-
ceiro e orçamentário nas contas públicas da União. De 
fato, a referida proposição apenas cria os meios para 
fomentar discussões técnicas no âmbito do Ministério 
do Trabalho e Emprego, no sentido de se encontrar a 
forma mais adequada para se proteger o trabalhador 
contra os efeitos nocivos da exposição solar. Des-
sa forma, à vista do que dispõe a Norma Interna da 
Comissão de Finanças e Tributação, que “estabelece 
procedimentos para o exame de compatibilidade ou 
adequação orçamentária e fi nanceira”,1 entendemos 
que, para o citado projeto, não seja cabível pronuncia-
mentos desta Comissão quanto a sua compatibilidade 
ou adequação orçamentária ou fi nanceira.

O mesmo não se pode dizer, porém, com relação 
à proposição principal, PL nº 3.730/2004; ao substitu-
tivo aprovado pela Comissão de Seguridade Social 
e Família; e ao PL nº 3.818/2004, apensado. Os dois 
primeiros, ao instituírem a obrigatoriedade de o SUS 
fornecer protetor solar à população, à conta de dota-
ção do Ministério da Saúde, acarretam impacto fi nan-
ceiro e orçamentário nas contas públicas da União. O 
último também causa impacto, visto que obriga o em-
pregador – condição em que se insere o ente estatal 
– a fornecer protetores ou bloqueadores solares aos 
trabalhadores que, no exercício de suas atividades, 
estejam expostos à radiação solar. 

O substitutivo aprovado pela Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público, por sua vez, 
embora abra a possibilidade de fornecimento gratuito 
de bloqueadores, fi ltros e protetores solares à popula-
ção, não impõe a obrigatoriedade desse fornecimento, 
deixando que essa questão seja defi nida por norma 
infralegal, quando da fi xação dos objetivos e metas da 
Política Nacional de Enfermidades e Riscos Associa-
dos à Exposição Solar – PNERAES.

À luz do Plano Plurianual recentemente aprovado 
pelo Congresso Nacional,2 verifi ca-se que a medida 
proposta, embora não contemplada no rol das ações 
aprovadas para o quadriênio 2008-2011, não apre-
senta incompatibilidade com as diretrizes, objetivos e 
metas ali traçados. 

Da mesma forma, em que pese à ação pretendida 
não integrar as metas e prioridades da administração 
pública federal para 2008, não se pode afi rmar exis-
tir incompatibilidade ou inadequação em relação à lei 
de diretrizes orçamentárias aprovada para 2008.3 A 
não eleição de determinada ação como prioritária não 
constitui fator impeditivo de sua execução.

Quanto ao orçamento anual,4 embora haja pro-
gramação voltada à prevenção e tratamento do cân-
cer em suas diversas formas, não há como ignorar a 
inexistência de recursos e de programação específi -
ca para a distribuição de protetores solares, escopo 
das proposições em análise. No entanto, não vemos 
esse fato como óbice, visto que, uma vez aprovada a 
lei, poderia ser utilizado o instituto do crédito extraor-
dinário para se alocar os recursos necessários à sua 
aplicação.

Há implicações, porém, com a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal – LRF,5 que devem ser consideradas. 
Tanto o PL nº 3.730/2004 quanto o PL nº 3.818/2004 
apensado geram gastos que se enquadram na condi-
ção de despesas obrigatórias de caráter continuado, 
nos termos do art. 17 do referido diploma legal6 Sendo 
assim, tais proposições estão sujeitas à observância 
do disposto nos, §§ 1º e 2º do referido dispositivo. Pelo 
§ 1º, o ato que criar ou aumentar despesa de caráter 
continuado deverá ser instruído com a estimativa do 
impacto orçamentário-fi nanceiro no exercício em que 
deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes. O § 2º, 
por sua vez, estabelece que tal ato deverá estar acom-
panhado de comprovação de que a despesa criada ou 
aumentada não afetará as metas de resultados fi scais 
previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, 
devendo seus efeitos fi nanceiros, nos períodos seguin-
tes, ser compensados pelo aumento permanente de 
receita ou pela redução permanente de despesa. 

O fato de a proposição principal e o PL nº 
3.818/2004 não observarem as exigências mencio-
nadas recomendaria, por si só, o voto pela inadequa-
ção. No entanto, diferentemente do que ocorre com 
o substitutivo da Comissão de Seguridade Social e 
Família, o aprovado pela Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público retira dessas propo-
sições a característica de despesas obrigatórias de 

1 Dispõe o art. 9º de Norma Interna, aprovada pela CFT em 29.05.96, in verbis: “Art. 9º Quando a matéria não tiver implicações orçamentária 
e fi nanceira deve-se concluir no voto fi nal  que à Comissão não cabe afi rmar se a proposição é adequada ou não.”

2 PL nº 31, de 2007, que “dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2008-2011”, ainda pendente de sanção.

3 LDO 2008: Lei nº 11.514, de 13 de agosto de 2007.

4 PL nº 30, de 2007, que “estima a receita e fi xa a despesa da União para o exercício fi nanceiro de 2008”, ainda pendente de sanção.

5 Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

6 Na defi nição do art. 17 da LRF, “considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato 
administrativo normativo que fi xem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.”
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caráter continuado, o que torna dispensáveis as exi-
gências supracitadas.

Diante do exposto, somos:
pela não implicação em aumento ou diminuição 

de despesas ou receitas públicas, no que se refere ao 
PL nº 4.884/2005, apensado; 

pela adequação orçamentária e fi nanceira do PL 
nº 3.730/2004, e do PL nº 3.818/2004, apensado, na 
forma do substitutivo aprovado pela Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público; e

pela inadequação fi nanceira e orçamentária do 
substitutivo aprovado pela Comissão de Seguridade 
Social e Família.

Sala da Comissão, 26 de março 008. – Deputado 
Jorge Khoury, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu-
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, 
pela adequação fi nanceira e orçamentária do Projeto 
de Lei nº 3.730-B/04 e do PL nº 3.818/04, apensado, 
nos termos do Substitutivo da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; pela não implica-
ção da matéria com aumento ou diminuição da receita 
ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação fi nanceira e orçamentária do PL 
nº 4.884/05, apensado; e pela inadequação fi nanceira 
e orçamentária do Substitutivo da Comissão de Se-
guridade Social e Família, nos termos do parecer do 
relator, Deputado Jorge Khoury. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Pedro Eugênio, Presidente; Félix Mendonça e Antonio 
Palocci, Vice-Presidentes; Aelton Freitas, Alfredo Ka-
efer, Carlito Merss, Carlos Melles, Eduardo Amorim, 
Fernando Coruja, Guilherme Campos, João Dado, João 
Leão, José Pimentel, Júlio Cesar, Luiz Carlos Hauly, 
Luiz Carreira, Manoel Junior, Max Rosenmann, Pedro 
Novais, Pepe Vargas, Rodrigo Rocha Loures, Virgílio 
Guimarães, Devanir Ribeiro, Duarte Nogueira, Eduar-
do Cunha, Jorge Khoury, Nelson Bornier, Otavio Leite 
e Tonha Magalhães. 

Sala da Comissão, 16 de abril de 2008. – Depu-
tado Pedro Eugênio, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 493-A, DE 2007
(Do Sr. Eduardo Gomes)

Dispõe sobre a organização e regula-
ção do mercado de Carbono na Bolsa de Va-
lores do Rio de Janeiro através da geração 
de Redução Certifi cada de Emissão – RCE 
em projetos de Mecanismo de Desenvol-
vimento Limpo – MDL. ; tendo parecer da 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvi-

mento Sustentável, pela aprovação deste, 
dos PL’s 494/2007, 594/2007, e 1657/2007, 
apensados, com substitutivo (relator: DEP. 
ANTONIO CARLOS MENDES THAME).

Despacho: Às Comissões de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável; Finan-
ças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) 

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

PUBLICAÇÃO DO PARECER DA 
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 

E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

I – Relatório

O projeto de lei – PL 493/07 dispõe sobre a or-
ganização e a regulação do mercado de carbono na 
Bolsa de Valores do Estado do Rio de Janeiro – BVRJ, 
mediante a geração de Redução Certifi cada de Emis-
são – RCE em projetos de Mecanismo de Desenvol-
vimento Limpo – MDL.

No art. 1º, o projeto discrimina o objetivo do MDL 
e prevê a emissão de RCE, que é conceituada no art. 
2º. No art. 3º, estatui que a Comissão Interministerial 
de Mudança Global do Clima é a Autoridade Nacional 
Designada para fi ns do MDL. No art. 4º, estabelece a 
natureza jurídica de valor mobiliário da RCE, sujeitan-
do-a à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, que 
também fi ca responsável pelo registro e validação das 
Entidades Operacionais Designadas. No art. 5º, discri-
mina os três objetivos centrais norteadores da atuação 
da CVM quanto à regulação do mercado de negocia-
ção de RCE. No art. 6º, estatui que a CVM deve impor 
certa padronização nos contratos e a concentração das 
transações em mercado de bolsa por meio da Bolsa 
de Mercadorias e Futuros – BM&F, situada na BVRJ, 
e que a uniformização dos seus termos também deve 
ser feita no mercado de balcão, conforme o art. 7º. Por 
fi m, no art. 8º consta a cláusula revocatória e, no art. 
9º, a cláusula de vigência.

Quanto ao PL 494/07, recentemente apensado 
ao PL 493/07, de autoria do mesmo Parlamentar, dis-
põe sobre os incentivos fi scais a serem concedidos às 
pessoas físicas e jurídicas que invistam em projetos 
de MDL que gerem RCE (art. 1º) e autoriza a consti-
tuição de fundos de investimento em projetos de MDL 
(art. 5º), prevendo a oitiva da Comissão Interministerial 
sobre a constituição, o funcionamento e a administra-
ção de tais fundos (art. 6º). Os demais artigos versam 
unicamente sobre questões tributário-fi nanceiras. O PL 
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1.657/07, do Deputado Zequinha Marinho, apensado 
ao PL 494/07, é idêntico a este.

Já o PL 594/07, também apensado, de autoria 
do Deputado Carlos Souza, equipara a RCE a valor 
mobiliário, no art. 1º, à semelhança do previsto no iní-
cio do art. 4º do PL 493/07; no caput do art. 2º, apre-
senta dispositivo semelhante ao do mesmo artigo do 
PL 493/07, enquanto o parágrafo único desse artigo 
dispõe que a RCE deve ser certifi cada por Entidade 
Operacional Designada, credenciada pelo Conselho 
Executivo do MDL e registrada junto à CVM, à seme-
lhança do caput e do parágrafo único do art. 4º do PL 
493/07; no art. 3º, diz que a CVM expedirá as normas 
necessárias ao registro e à negociação de RCE, à se-
melhança do art. 4º do PL 493/07; no art. 4º, por fi m, 
consta a cláusula de vigência.

Conforme a justifi cação das proposições, a en-
trada em vigor do Protocolo de Quioto, a partir de fe-
vereiro de 2005, ensejou ao Brasil e a outros países 
considerados não poluidores vender quotas de RCE 
aos países desenvolvidos, por meio de projetos de 
MDL. Desta forma, é importante que nosso País se 
mostre atrativo para os investidores estrangeiros, o que 
essas proposições almejam, mediante a organização 
e a regulação do mercado de carbono na BVRJ, com 
a geração de RCE, equiparada a valor mobiliário, em 
projetos de MDL.

Na legislatura anterior, tramitou nesta Casa pro-
posição idêntica ao PL 493/07, de autoria do Deputa-
do Eduardo Paes, sob o nº 3.552/04. No âmbito des-
ta Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável – CMADS, o parecer, também elaborado 
por este Relator, foi aprovado por unanimidade, em 
18/05/05, com Substitutivo ao projeto. Contudo, o pro-
jeto não logrou ser votado pela Comissão de Finanças 
e Tributação – CFT até o fi nal da legislatura, sendo, 
então, arquivado, nos termos do art. 105 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados – RICD. Também 
os PLs 494/07 e 1.657/07 tramitaram, na legislatura 
anterior, sob o nº 4.425/04, de autoria, igualmente, do 
Deputado Eduardo Paes.

Sujeitas à apreciação conclusiva pelas comissões 
citadas anteriormente, conforme o art. 24, inciso II, do 
RICD, as proposições, após análise pela CMADS e pela 
CFT, serão encaminhadas à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania – CCJC. 

Nesta CMADS, aberto o prazo para emendas aos 
projetos no período de 24/04 a 03/05/07, nos termos 
do art. 119 do RICD, transcorreu ele in albis, sem a 
apresentação de emendas. Após a apresentação de 
meu parecer pela aprovação do projeto principal, na 
forma do Substitutivo, abriu-se novo prazo de emen-
das, a partir de 03/08/07, que também transcorreu in 
albis. Após a discussão da matéria no âmbito desta 
CMADS, o Deputado Iran Barbosa apresentou Decla-

ração de Voto, após o quê solicitei a apensação do PL 
494/07, nos termos do art. 142 do RICD, por tratarem 
as proposições de temas correlatos.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O PL 493/07, que dispõe sobre a organização 
e a regulação do mercado de carbono na BVRJ, por 
meio da geração de RCE em projetos de MDL, bem 
como os projetos a ele apensados – os PLs 494/07 e 
1.657/07, que dispõem sobre os incentivos fi scais e 
autoriza a constituição de fundos de investimento em 
projetos de MDL, e o PL 594/07, que equipara a RCE 
a valor mobiliário –, inserem-se na temática das mu-
danças climáticas, em especial o aquecimento global, 
provocado pelo efeito estufa, internacionalmente trata-
do pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima e pelo Protocolo de Quioto. 

O aquecimento global é, de fato, um dos mais gra-
ves problemas ambientais de magnitude mundial dos 
dias atuais. Os estudos vêm demonstrando que, nos 
últimos cem anos, registrou-se um aumento de mais 
de 0,5ºC na temperatura média da Terra, causado pela 
intensifi cação na emissão de gases de efeito estufa, 
em especial o gás carbônico. Os grandes responsáveis 
por essas emissões são os países desenvolvidos, prin-
cipalmente devido à queima de combustíveis fósseis 
(petróleo, carvão mineral e gás natural). 

Visando estabilizar os efeitos deletérios desses 
gases, durante a Conferência Rio 92 adotou-se a Con-
venção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima, que foi assinada e ratifi cada por quase 200 
países e entrou em vigor em 1994. Em 1997, com a 
assinatura do Protocolo de Quioto, fi xaram-se metas, 
diferenciadas para os países desenvolvidos constantes 
no Anexo I da Convenção-Quadro (Brasil não incluído), 
de redução média de suas emissões em 5,2% entre 
2008 e 2012, primeiro período de compromisso, com 
relação aos níveis verifi cados no ano de 1990.

Com a adesão da Federação Russa, ao fi nal de 
2004, e após terem sido preenchidos os requisitos mí-
nimos de assinatura ou ratifi cação por um mínimo de 
55 países, contabilizando juntos pelo menos 55% da 
quantidade total de gás carbônico equivalente por eles 
emitido em 1990, o Protocolo de Quioto entrou em vigor 
a partir de fevereiro de 2005, a despeito do boicote dos 
Estados Unidos, da Austrália e de outros países.

Para reduzir suas emissões, os países incluídos 
no Anexo I podem lançar mão de três mecanismos de 
fl exibilização previstos no Protocolo. Um deles, o MDL, 
surgiu por proposta brasileira e permite a esses países 
obter créditos de redução de carbono mediante o de-
senvolvimento de projetos nos setores energético, de 
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transporte e fl orestal em países excluídos do Anexo I, 
como o Brasil. A apreciação e a aprovação das ativi-
dades de projeto nessa temática competem, no âmbito 
interno brasileiro, à Comissão Interministerial de Mu-
dança Global do Clima, que é a Autoridade Nacional 
Designada junto à Convenção-Quadro (O Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo: Guia de Orientação. FGV, 
RJ, 2002. 90 pág.).

Assim, o MDL objetiva prestar assistência tan-
to aos países do Anexo I, para que cumpram seus 
compromissos quantifi cados de limitação e redução 
de emissões ou remoções de gases de efeito estufa, 
quanto aos não incluídos no Anexo I, para que viabili-
zem seu desenvolvimento sustentável mediante a im-
plementação das atividades de projeto previstas. As 
quantidades das reduções ou remoções de gás carbô-
nico atribuídas a uma atividade de projeto no âmbito do 
MDL resultam em RCE, medida em tonelada métrica 
de CO2 equivalente.

Segundo sua concepção original, a RCE repre-
senta créditos que podem ser utilizados pelos países 
do Anexo I como forma de cumprimento parcial de 
suas metas de redução de emissão de gases de efei-
to estufa. Todavia, ela também pode ser adquirida por 
investidores para revenda, com expectativa de valori-
zação futura e realização de lucros. 

A regulamentação da RCE deverá resultar em be-
nefícios signifi cativos para o País. A institucionalização 
do mercado de RCE estimulará a entrada de divisas e 
viabilizará a implantação de um número crescente de 
projetos de MDL no Brasil, com isso contribuindo para a 
expansão do nível de emprego no País e a maior qua-
lifi cação tecnológica de nossas empresas, bem como 
para tornar a matriz energética brasileira mais limpa. 
É importante que a organização do mercado de RCE 
seja pautada em conceitos tecnicamente apropriados 
e reconhecidos internacionalmente, permitindo, assim, 
a livre e segura transação do ativo no mercado.

Só para se ter uma idéia da magnitude desse 
mercado, e conforme informações fornecidas por José 
Miguez, Coordenador-Geral de Mudanças Climáticas 
Globais de Clima do Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia – MCT, por ocasião do seminário “As Cidades e 
o Aquecimento Global”, realizado no dia 23 de maio 
de 2007, nesta Casa, existiam, então, cerca de 2.000 
projetos de MDL em análise, dos quais um terço ori-
ginários da Índia, seguida pela China e, depois, pelo 
Brasil, com 222 projetos, dos quais 99 registrados e 
56 já em operação.

O PL 493/07, pois, objetiva regular esse mercado 
em expansão. Nos arts. 1º a 3º, ele insere alguns con-
ceitos afetos à temática ambiental, assunto, portanto, 
de competência desta CMADS. Já nos arts. 4º a 7º, o 

projeto estabelece certos procedimentos ligados ao 
mercado mobiliário, que dizem respeito à competência 
da CFT, que opinará quanto ao mérito posteriormente 
à CMADS. Nos arts. 8º e 9º, constam as cláusulas re-
vocatória e de vigência, respectivamente. 

No que tange à temática ambiental, o PL 493/07 
não traz inovação na ordem jurídica. No art. 1º, ele 
discrimina o objetivo do MDL e prevê a emissão de 
RCE, que é conceituada no art. 2º. No entanto, esse 
conceito já consta na Resolução nº 1, de 11/09/03, da 
Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima 
(Anexo I, A. Defi nições, alínea b), conforme defi nido na 
7ª Conferência das Partes – COP-7, ocorrida de 29/10 
a 10/11/01, em Marrakesh, Marrocos. 

Já a previsão do art. 3º, de ser a Comissão Inter-
ministerial de Mudança Global do Clima a Autoridade 
Nacional Designada para fi ns do MDL, consta tanto no 
art. 2º da Resolução nº 1, anteriormente citada, quanto 
de uma norma anterior, o Decreto de 07 de julho de 
1999, que criou a Comissão Interministerial, em seu 
art. 3º, inciso IV. Portanto, no que tange à temática 
ambiental, o projeto de lei em análise busca apenas 
fazer constar em lei federal regras já previstas em ou-
tros instrumentos normativos.

A partir do art. 4º, o PL 493/07 insere dispositivos 
relativos ao mercado mobiliário, que serão analisados 
no âmbito de outra Comissão. Todavia, embora não 
seja competência desta CMADS, convém ressaltar 
aqui dois aspectos de mérito, a serem também ava-
liados pela CFT. 

Em primeiro lugar, o parágrafo único do art. 4º do 
projeto prevê que “... a CVM fi ca responsável pelo re-
gistro e validação das entidades operacionais designa-
das”. Convém esclarecer que a validação dos projetos 
de MDL cabe às Entidades Operacionais Designadas, 
as quais são credenciadas pelo Conselho Executivo do 
MDL, de acordo com o art. 4º, inciso I, da Resolução 
nº 1, de 11/09/03, da Comissão Interministerial de Mu-
dança Global do Clima. Por essa razão, entendemos 
desnecessário o registro previsto.

Em segundo lugar, ainda quanto ao mérito, o PL 
493/07, em seu art. 4º, assim como o PL 594/07, atribui 
à RCE a natureza jurídica de valor mobiliário. Assim, 
ela poderá ser transacionada em bolsas de valores e 
de mercadorias e, no caso, o projeto propõe que isso 
ocorra na BVRJ, conforme o art. 6º. Em nossa opinião, 
não se deve defi nir expressamente em lei a natureza 
jurídica da RCE, muitos menos o local ou o meio de 
transação, mas, sim, deixar para que o órgão regula-
dor competente assim o faça, com maior fl exibilidade 
e por meio de outro instrumento normativo.

Já no aspecto formal, é interessante fazer duas 
pequenas observações. Primeiramente, a Lei Comple-
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mentar – LC nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, com 
nova redação dada pela LC nº 107, de 26 de abril de 
2001, estabelece, em seu art. 7º, que o primeiro artigo 
do texto legal deve indicar o objeto da lei e o respec-
tivo âmbito de aplicação, o que não ocorre no texto 
original do PL 493/07.

Em segundo lugar, é necessário lembrar que o 
art. 9º da citada LC estatui que “a cláusula de revo-
gação deverá enumerar, expressamente, as leis ou 
disposições legais revogadas”. Ora, o art. 8º do PL 
493/07 introduz uma cláusula revocatória genérica, 
que deve ser suprimida, por não especifi car os dispo-
sitivos revogados.

São essas, pois, as observações que eu teria a 
fazer ao PL 493/07, as quais, por si sós, já recomenda-
riam a apresentação de um Substitutivo, que pudesse 
escoimá-lo dos elementos repetitivos e das imperfei-
ções detectadas.

Quanto aos PLs 494/07 e 1.657/07, que dispõem 
sobre incentivos fi scais e fundos de investimento no 
âmbito do MDL, têm cunho essencialmente tributário-
fi nanceiro, razão pela qual não há muito o que analisar, 
no âmbito desta CMADS, especifi camente quanto ao 
seu conteúdo ambiental. Assim, as disposições neles 
contidas foram agrupadas e incorporadas ao Substitu-
tivo apresentado, sem maiores considerações quanto 
ao mérito. Já o PL 594/07, que equipara a RCE a valor 
mobiliário, é mais resumido e apenas repete alguns 
dispositivos do PL 493/07.

Levando-se em consideração as observações 
anteriores, e tendo em vista a recente apensação dos 
PLs 494/07 e 1.657/07, faz-se necessária, pois, a re-
formulação do anterior Substitutivo. 

Assim, sou pela aprovação dos Projetos de Lei 
nº 493, 494, 594 e 1.657, todos de 2007, na forma do 
Substitutivo anexo. 

Sala da Comissão, de de 2007. – Deputado An-
tonio Carlos Mendes Thame, Relator.

SUBSTITUTIVO AOS PROJETOS DE LEI 
Nºs 493, 494, 594 e 1.657, DE 2007

Dispõe sobre a Redução Certifi cada de 
Emissão (RCE) e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a Redução Certifi ca-

da de Emissão (RCE), prevê sua negociação nos mer-
cados de bolsa ou de balcão organizado, estabelece 
incentivos fi scais às pessoas que invistam em projetos 
de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) que 
gerem RCE, autoriza a constituição de Fundos de In-
vestimento em Projetos de MDL (FIMDL) e dá outras 
providências.

Art. 2º A RCE constitui uma unidade padrão de 
redução de emissão de gases de efeito estufa, cor-
respondente a uma tonelada métrica de dióxido de 
carbono (CO2) equivalente, calculada de acordo com 
o Potencial de Aquecimento Global, defi nido na Deci-
são nº 2 da Conferência das Partes nº 3 (COP-3) ou 
conforme revisado subseqüentemente, de acordo com 
o art. 5º do Protocolo de Quioto.

Parágrafo único. A RCE é emitida em confor-
midade com o art. 12 do Protocolo de Quioto e seus 
requisitos, bem como com as disposições e procedi-
mentos defi nidos pela Comissão Interministerial de 
Mudança Global do Clima, criada pelo Decreto de 07 
de julho de 1999.

Art. 3º A RCE pode ser negociada em bolsas de 
mercadorias e futuros, bolsas de valores ou entidades 
de balcão organizado autorizadas a funcionar pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

§ 1º A RCE pode ser negociada nos mercados à 
vista e de liquidação futura, ou por meio de outra mo-
dalidade autorizada pela CVM.

§ 2º Os negócios realizados com a RCE nos 
mercados de bolsa ou de balcão organizado devem 
ser registrados eletronicamente pela entidade mante-
nedora do respectivo sistema de negociação.

§ 3º Cabe à CVM expedir as normas necessárias 
à execução do disposto neste artigo.

Art. 4º Pode ser excluído do lucro tributável pelo 
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e pela 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) o 
lucro decorrente das alienações de RCE realizadas 
nas bolsas e entidades referidas no art. 3º. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-
se também aos investidores estrangeiros de que trata 
o caput do art. 16 da Medida Provisória nº 2.189-49, 
de 23 de agosto de 2001.

Art. 5º Ficam isentas da Contribuição para o Pro-
grama de Integração Social (PIS) e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) as 
receitas decorrentes da alienação de RCE realizadas 
nas bolsas e entidades referidas no art. 3º. 

Art. 6º Na determinação da base de cálculo su-
jeita à incidência do Imposto de Renda das Pessoas 
Físicas (IRPF) pode ser deduzido o valor de aquisi-
ção de quotas de fundos de investimento em projetos 
de MDL. 

Art. 7º Fica autorizada a constituição de Fundos 
de Investimento em Projetos de MDL (FIMDL), sob 
a forma de condomínio, sem personalidade jurídica, 
caracterizando comunhão de recursos destinados à 
aplicação em projetos de MDL. 

§ 1º Compete à CVM, ouvida a Comissão Inter-
ministerial de Mudança Global do Clima, disciplinar a 
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constituição, o funcionamento e a administração dos 
FIMDL, observadas as disposições desta Lei e as nor-
mas gerais aplicáveis aos fundos de investimento. 

§ 2º As quotas dos FIMDL, emitidas sempre sob 
a forma nominativa ou escritural, constituem valores 
mobiliários sujeitos ao regime da Lei nº 6.385, de 7 de 
dezembro de 1976. 

§ 3º O titular das quotas de FIMDL: 
I – não pode exercer nenhum direito real sobre os 

bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo; 
II – não responde pessoalmente por nenhuma 

obrigação legal ou contratual, relativamente aos em-
preendimentos do Fundo ou da instituição administra-
dora, salvo quanto à obrigação de pagamento do valor 
integral das quotas subscritas. 

§ 4º À instituição administradora de FIMDL com-
pete: 

I – representá-lo ativa e passivamente, judicial e 
extrajudicialmente; 

II – responder pessoalmente pela evicção de di-
reito, na eventualidade da liquidação deste.

§ 5º Os rendimentos e ganhos de capital auferidos 
pelos FIMDL fi cam isentos do Imposto sobre Opera-
ções de Crédito, Câmbio e Seguro (IOF), assim como 
do Imposto de Renda (IR) na fonte e na declaração 
de rendimentos. 

§ 6º Os rendimentos e ganhos de capital distri-
buídos pelos FIMDL, sob qualquer forma, fi cam isen-
tos IOF e de IR. 

§ 7º Os ganhos de capital auferidos por pessoas 
físicas ou jurídicas não tributadas com base no lucro 
real, inclusive isentas, decorrentes da alienação ou 
resgate de quotas dos FIMDL, sujeitam-se à incidência 
do IR, à mesma alíquota prevista para a tributação de 
rendimentos obtidos na alienação ou resgate de quotas 
de Fundos Mútuos de Ações, considerando-se que: 

I – o ganho de capital é a diferença positiva en-
tre o valor de cessão ou regaste da quota e o custo 
médio atualizado da aplicação, observadas as datas 
de aplicação, resgate ou cessão, nos termos da legis-
lação pertinente; 

II – o ganho de capital é apurado em relação a 
cada resgate ou cessão, sendo permitida a compen-
sação do prejuízo havido em uma operação com o 
lucro obtido em outra, da mesma ou diferente espé-
cie, desde que de renda variável, dentro do mesmo 
exercício fi scal;

III – o imposto é pago até o último dia útil da pri-
meira quinzena do mês subseqüente àquele em que 
o ganho de capital for auferido;

IV – os rendimentos e ganhos de capital a que 
se refere o caput deste parágrafo e do anterior, se au-
feridos por investidores residentes ou domiciliados no 

exterior, fi cam isentos de IR, nos termos da legislação 
aplicável a essa classe de contribuinte.

§ 8º O tratamento fi scal previsto neste artigo so-
mente incide sobre os rendimentos decorrentes de apli-
cações em FIMDL que atendam a todos os requisitos 
previstos nesta Lei e na respectiva regulamentação a 
ser baixada pela CVM. 

§ 9º Os rendimentos e ganhos de capital auferi-
dos por FIMDL que deixem de atender aos requisitos 
específi cos desse tipo de Fundo sujeitam-se à tribu-
tação prevista no art. 43 da Lei nº 7.713, de 22 de de-
zembro de 1988.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação ofi cial.

Sala da Comissão, de 2008. – Deputado Antonio 
Carlos Mendes Thame, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

I – Relatório

Durante a discussão do meu parecer favorável, 
com substitutivo, ao Projeto de Lei nº 493/07, de auto-
ria do Deputado Eduardo Gomes, que “dispõe sobre a 
organização e regulação do mercado de Carbono na 
Bolsa de Valores do Rio de janeiro através da geração 
de Redução Certifi cada de Emissão – RCE em proje-
tos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL”, 
acatei as três sugestões apresentadas pelos Deputa-
dos Iran Barbosa e Leonardo Monteiro, por meio do 
voto em separado, ao substitutivo por mim apresen-
tado, de alteração da redação do parágrafo único do 
art. 2º, de aditamento de um § 1º ao art. 3º, renume-
rando-se os demais, e de aditamento de um art. 4º, 
renumerando-se os demais. Após, acatei, juntamente 
com o Deputado Leonardo Monteiro, nova alteração 
à redação do parágrafo único do art. 2º, apresentada 
pelo Deputado Luciano Pizzatto, os quais passaram 
a ter a seguinte redação:

Art. 2º ....................................................
Parágrafo único. A RCE referida no caput 

deve ser certifi cada por Entidade Operacional 
Designada (EOD) credenciada pelo Conselho 
Executivo de Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo, chancelada pelo INMETRO no processo 
de acreditação, sendo obrigatórias as seguin-
tes etapas de validação:

I – concepção do projeto;
II – validação e aprovação do projeto;
III – registro do projeto;
IV – monitoramento da atividade de pro-

jeto durante sua realização;
V – verifi cação e certifi cação do proje-

to;
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VI – emissão das Reduções Certifi cadas 
de Emissão.

Art. 3º..... ............................................ ...
§ 1º As RCE’s estão sujeitas aos dita-

mes da Lei 6.385 de 1976 quando ofertadas 
publicamente.

Art. 4º As operações de RCE são isentas 
de tributação de qualquer natureza.

II – Voto

Ante ao exposto, reitero meu voto favorável ao PL 
493/07, aos PLs nºs 494, 594 e 1.657, de 2007, com 
substitutivo, em anexo, contemplando as modifi cações 
acima apresentadas.

Sala da Comissão, 02 de abril de 2008. – Depu-
tado Antonio Carlos Mendes Thame, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, em reunião ordinária realizada hoje, apro-
vou unanimemente o Projeto de Lei nº 493/2007, os 
PL’s 494/2007, 594/2007 e 1657/2007, apensados, com 
substitutivo, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Antonio Carlos Mendes Thame, que apresentou 
complementação de voto. Os Deputados Arnaldo Jar-
dim, Iran Barbosa e Leonardo Monteiro apresentaram 
voto em separado, os dois últimos conjuntamente.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
André de Paula – Presidente, Ricardo Tripoli e Jorge 
Khoury – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Mendes 
Thame, Edson Duarte, Gervásio Silva, Givaldo Ca-
rimbão, Leonardo Monteiro, Luciano Pizzatto, Marina 
Maggessi, Paulo Teixeira, Rebecca Garcia, Reinaldo 
Nogueira, Rodovalho, Sarney Filho, Antônio Roberto, 
Homero Pereira e Luiz Carreira.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2008. – Deputa-
do André de Paula, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a Redução Certifi ca-

da de Emissão (RCE), prevê sua negociação nos mer-
cados de bolsa ou de balcão organizado, estabelece 
incentivos fi scais às pessoas que invistam em projetos 
de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) que 
gerem RCE, autoriza a constituição de Fundos de In-
vestimento em Projetos de MDL (FIMDL) e dá outras 
providências.

Art. 2º A RCE constitui uma unidade padrão de 
redução de emissão de gases de efeito estufa, cor-
respondente a uma tonelada métrica de dióxido de 
carbono (CO2) equivalente, calculada de acordo com 
o Potencial de Aquecimento Global, defi nido na Deci-
são nº 2 da Conferência das Partes nº 3 (COP-3) ou 

conforme revisado subseqüentemente, de acordo com 
o art. 5º do Protocolo de Quioto.

Parágrafo único. A RCE referida no caput deve 
ser certifi cada por Entidade Operacional Designada 
(EOD) credenciada pelo Conselho Executivo de Me-
canismo de Desenvolvimento Limpo, chancelada pelo 
INMETRO no processo de acreditação, sendo obriga-
tórias as seguintes etapas de validação:

I – concepção do projeto;
II – validação e aprovação do projeto;
III – registro do projeto;
IV – monitoramento da atividade de pro-

jeto durante sua realização;
V – verifi cação e certifi cação do proje-

to;
VI – emissão das Reduções Certifi cadas 

de Emissão.

Art. 3º A RCE pode ser negociada em bolsas de 
mercadorias e futuros, bolsas de valores ou entidades 
de balcão organizado autorizadas a funcionar pela Co-
missão de Valores Mobiliários (CVM).

§ 1º As RCE’s estão sujeitas aos ditames da Lei 
6.385 de 1976 quando ofertadas publicamente.

§ 2º A RCE pode ser negociada nos mercados à 
vista e de liquidação futura, ou por meio de outra mo-
dalidade autorizada pela CVM.

§ 3º Os negócios realizados com a RCE nos 
mercados de bolsa ou de balcão organizado devem 
ser registrados eletronicamente pela entidade mante-
nedora do respectivo sistema de negociação.

§ 4º Cabe à CVM expedir as normas necessárias 
à execução do disposto neste artigo.

Art. 4º As operações de RCE são isentas de tri-
butação de qualquer natureza.

Art. 5º Pode ser excluído do lucro tributável pelo 
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e pela 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) o 
lucro decorrente das alienações de RCE realizadas 
nas bolsas e entidades referidas no art. 3º. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-
se também aos investidores estrangeiros de que trata 
o caput do art. 16 da Medida Provisória nº 2.189-49, 
de 23 de agosto de 2001.

Art. 6º Ficam isentas da Contribuição para o Pro-
grama de Integração Social (PIS) e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) as 
receitas decorrentes da alienação de RCE realizadas 
nas bolsas e entidades referidas no art. 3º. 

Art. 7º Na determinação da base de cálculo su-
jeita à incidência do Imposto de Renda das Pessoas 
Físicas (IRPF) pode ser deduzido o valor de aquisi-
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ção de quotas de fundos de investimento em projetos 
de MDL. 

Art. 8º Fica autorizada a constituição de Fundos 
de Investimento em Projetos de MDL (FIMDL), sob 
a forma de condomínio, sem personalidade jurídica, 
caracterizando comunhão de recursos destinados à 
aplicação em projetos de MDL. 

§ 1º Compete à CVM, ouvida a Comissão Inter-
ministerial de Mudança Global do Clima, disciplinar a 
constituição, o funcionamento e a administração dos 
FIMDL, observadas as disposições desta Lei e as nor-
mas gerais aplicáveis aos fundos de investimento. 

§ 2º As quotas dos FIMDL, emitidas sempre sob 
a forma nominativa ou escritural, constituem valores 
mobiliários sujeitos ao regime da Lei nº 6.385, de 7 de 
dezembro de 1976. 

§ 3º O titular das quotas de FIMDL: 
I – não pode exercer nenhum direito real sobre os 

bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo; 
II – não responde pessoalmente por nenhuma 

obrigação legal ou contratual, relativamente aos em-
preendimentos do Fundo ou da instituição administra-
dora, salvo quanto à obrigação de pagamento do valor 
integral das quotas subscritas. 

§ 4º À instituição administradora de FIMDL com-
pete: 

I – representá-lo ativa e passivamente, judicial e 
extrajudicialmente; 

II – responder pessoalmente pela evicção de di-
reito, na eventualidade da liquidação deste.

§ 5º Os rendimentos e ganhos de capital auferidos 
pelos FIMDL fi cam isentos do Imposto sobre Opera-
ções de Crédito, Câmbio e Seguro (IOF), assim como 
do Imposto de Renda (IR) na fonte e na declaração 
de rendimentos. 

§ 6º Os rendimentos e ganhos de capital distri-
buídos pelos FIMDL, sob qualquer forma, fi cam isen-
tos IOF e de IR. 

§ 7º Os ganhos de capital auferidos por pessoas 
físicas ou jurídicas não tributadas com base no lucro 
real, inclusive isentas, decorrentes da alienação ou 
resgate de quotas dos FIMDL, sujeitam-se à incidência 
do IR, à mesma alíquota prevista para a tributação de 
rendimentos obtidos na alienação ou resgate de quotas 
de Fundos Mútuos de Ações, considerando-se que: 

I – o ganho de capital é a diferença positiva en-
tre o valor de cessão ou regaste da quota e o custo 
médio atualizado da aplicação, observadas as datas 
de aplicação, resgate ou cessão, nos termos da legis-
lação pertinente; 

II – o ganho de capital é apurado em relação a 
cada resgate ou cessão, sendo permitida a compen-
sação do prejuízo havido em uma operação com o 

lucro obtido em outra, da mesma ou diferente espé-
cie, desde que de renda variável, dentro do mesmo 
exercício fi scal;

III – o imposto é pago até o último dia útil da pri-
meira quinzena do mês subseqüente àquele em que 
o ganho de capital for auferido;

IV – os rendimentos e ganhos de capital a que 
se refere o caput deste parágrafo e do anterior, se au-
feridos por investidores residentes ou domiciliados no 
exterior, fi cam isentos de IR, nos termos da legislação 
aplicável a essa classe de contribuinte.

§ 8º O tratamento fi scal previsto neste artigo so-
mente incide sobre os rendimentos decorrentes de apli-
cações em FIMDL que atendam a todos os requisitos 
previstos nesta Lei e na respectiva regulamentação a 
ser baixada pela CVM. 

§ 9º Os rendimentos e ganhos de capital auferi-
dos por FIMDL que deixem de atender aos requisitos 
específi cos desse tipo de Fundo sujeitam-se à tribu-
tação prevista no art. 43 da Lei nº 7.713, de 22 de de-
zembro de 1988.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação ofi cial.

Sala das Comissões, 02 de abril de 2008. – De-
putado André de Paula, Presidente.

VOTO EM SEPARADO 
DO DEPUTADO ARNALDO JARDIM

O Protocolo de Kyoto, fi rmado em 1997, previu 
que países considerados poluidores mundiais deveriam 
alcançar metas de redução de emissões de gases de 
efeito estufa no período compreendido entre 2008 e 
2012. O instrumento, cuja adesão é quase mundial, 
permite que os países considerados não poluidores, 
entre os quais o Brasil, vendam quotas de redução 
de emissões, as chamadas Reduções Certifi cadas 
de Emissões – RCEs. Nesse contexto, o Brasil é tido 
como um dos maiores potenciais geradores de RCEs, 
o que trará benefícios econômicos e sociais. 

Dessa forma, é importante que, desde o início, 
o mercado se mostre atrativo para os investidores, 
devendo o Brasil conceder incentivos fi scais que ga-
rantam aos empreendedores nacionais de Projeto 
MDL melhores condições para participarem desse 
promissor e importante mercado, haja vista que sem-
pre haverá preferência por projetos desonerados da 
carga tributária.

Além disso, o mercado de carbono pode se apre-
sentar como importante atrativo de investimentos para 
pessoas físicas e jurídicas, que eventualmente possam 
participar do mercado de venda de Reduções Certifi -
cadas de Emissões.
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Desta forma, entendo que sejam necessárias 
alterações na Proposição em tela, promovendo a de-
soneração tributária dos Projetos de MDL e facilitando 
a implementação desses empreendimentos. A seguir, 
apresento meu voto em separado, na expectativa de 
que seja acatado pelo Relator.

SUBSTITUTIVO 
AOS PROJETOS DE LEI Nº 493 E 594, DE 2007

Dispõe sobre a Redução Certifi cada 
de Emissão (RCE) e prevê sua negocia-
ção nos mercados de bolsa ou de balcão 
organizado.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a Redução Certifi -

cada de Emissão (RCE) e prevê sua negociação nos 
mercados de bolsa ou de balcão organizado.

Art. 2º A RCE constitui uma unidade padrão de 
redução de emissão de gases de efeito estufa, cor-
respondente a uma tonelada métrica de dióxido de 
carbono (CO2) equivalente, calculada de acordo com 
o Potencial de Aquecimento Global, defi nido na Deci-
são nº 2 da Conferência das Partes nº 3 (COP-3) ou 
conforme revisado subseqüentemente, de acordo com 
o art. 5º do Protocolo de Quioto.

Parágrafo único. A RCE referida no caput deve 
ser certifi cada por Entidade Operacional Designada 
(EOD) credenciada pelo Conselho Executivo do Me-
canismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), designada 
pela COP e registrada junto à Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM).

Art. 3º A RCE pode ser negociada, como ativo 
fi nanceiro, em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas 
de valores ou entidades de balcão organizado autori-
zadas a funcionar pela CVM.

§1º A RCE pode ser negociada nas modalidades à 
vista, a termo, opção ou outra autorizada pela CVM.

§2º O registro dos negócios realizados com a RCE 
nos mercados de bolsa ou de balcão organizado deve 
ser atualizado eletronicamente pela entidade mante-
nedora do respectivo sistema de negociação.

§3º Cabe à CVM expedir as normas necessárias 
à execução do disposto neste artigo.

Art. 4º Isenta-se do Imposto de Renda da Pes-
soa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL) o lucro apurado entre o valor da 
implementação do MDL e o valor de venda das RCEs, 
decorrentes de operações de exportação.

Art. 5º Aplica-se o disposto no artigo anterior à 
Contribuição para o Programa de Integração Social – 
PIS/PASEP e à Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social – COFINS.

Art. 6º Na determinação da base de cálculo su-
jeita à incidência do Imposto de Renda das Pessoas 
Físicas, será deduzido o lucro apurado entre o valor 
de compra e o valor de venda das RCEs na aplicação 
em fundos de investimento em projetos de MDL.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação ofi cial.

Sala da Comissão, 03 de abril de 2008. – Depu-
tado Arnaldo Jardim, PPS/SP.

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS DEPUTADOS 
IRAN BARBOSA E LEONARDO MONTEIRO

As ações decorrentes do atual modelo econômi-
co e das atividades industriais estão provocando alte-
rações na biosfera, tendo como resultado o aumento 
da concentração de Gases de Efeito Estufa, GEE, na 
atmosfera medido no período de 1750, revolução in-
dustrial, até 1998, patamar de estabilização industrial, 
economia em pleno emprego, dos países desenvolvi-
dos. Esta alteração de GEE na atmosfera do planeta 
terá como efeito um aumento da temperatura média 
planetária na ordem de 1,4 até 5,8º C nos próximos 
100 anos, de acordo com o Painel Intergovernamental 
de Mudanças do Clima, IPCC, em estudo publicado 
no ano de 2001. É relevante lembrar que são conside-
rados GEE’s os gases dióxido de carbono,CO2, meta-
no, CH4 , óxido nitroso, N2O, hezafl uoreto de enxofre, 
SF6, e as famílias dos perfl uorcarbonos, compostos 
completamente fl uorados, em especial erfl uormetano, 
CF4, e perfl uoretono, C2F6, e hidrofl uocarbonos, HFCs. 
Com efeito, as nações do mundo em 1992, durante a 
Rio 92, estabeleceram a Convenção do Clima, tendo 
como objetivo principal o estabelecimento de metas 
de redução e estabilização das emissões dos GEE’s, 
com o intuito de combater as ameaças das mudanças 
climáticas que , fatalmente, irão por em perigo a se-
gurança alimentar mundial, os ecossistemas, a saúde 
humana e a própria permanência do homem no pla-
neta terra. Neste diapasão em 1997 foi negociado o 
Protocolo de Kyoto, estabelecendo limites de emissão 
dos GEE’s dos países desenvolvidos. O protocolo de 
Kyoto entrou em vigor no ano de 2005, sem o apoio 
dos EUA, um dos maiores poluidores do planeta. É 
relevante salientar que o referido protocolo dividiu as 
nações do mundo em países investidores, anexo I, e 
países hospedeiros em desenvolvimento. Salientamos 
que os países do anexo I possuem metas de redução 
enquanto os países em desenvolvimento não. Isso se 
dá pelo fato de que o princípio basilar do protocolo de 
Kyoto é o da responsabilidade comum, porém diferen-
ciada. Assim os países que não constam no anexo I 
podem ter mais fl exibilidade nos seus projetos de de-
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senvolvimento, porém, compromissados à utilização 
de tecnologias ambientalmente sadias. 

O protocolo estabeleceu três mecanismos inter-
nacionais de mercados inovadores, quais sejam:

Comércio de Emissões, CE;
Implementação Conjunta, IC;
Mecanismo de Desenvolvimento Lim-

po, MDL. 

Estes mecanismos têm como objetivo proporcio-
nar que os países do anexo I possam minimizar seus 
custos para alcançar suas metas de redução de GEE’s, 
diminuindo as emissões em países cujo custo marginal 
de abatimento seja menor do que em país de origem 
da emissão. Neste contexto o MDL possui uma parti-
cularidade, qual seja, a fi nalidade de contribuir para o 
desenvolvimento sustentável dos países em desenvol-
vimento. Destarte, o Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo, MDL, do protocolo de Kyoto confi gura-se como 
uma oportunidade para o Brasil alavancar os recursos 
fi nanceiros necessários para projetos de desenvolvi-
mento sustentável e , por conseguinte, proporcionar 
um maior conhecimento cientifi co sobre o tema e in-
crementar o desenvolvimento tecnológico nacional. 

O Brasil tem como vocação para projetos do MDL 
os ligados a:

Geração de energia limpa;
Agricultura e fl orestas;
Resíduos sólidos urbanos.

Com o objetivo de regulamentar, no Brasil, o mer-
cado de Carbono o Deputado Eduardo Gomes, PSDB/
TO, apresentou o PL 493 de 2007, tendo apenso a 
este o PL 594 de 2007 de autoria do Deputado Carlos 
Souza, PP/AM. Os projetos guardam semelhanças, 
mas diferem na medida em que o PL principal inten-
ta regulamentar o mercado de carbono tendo vistas 
a comercialização dos créditos de carbono na Bolsa 
de Valores do Rio de Janeiro, enquanto o apenso não 
trata de um nicho de mercado específi co. Na comissão 
de Meio ambiente foi apresentado parecer favóravel a 
ambas as propostas na forma de um substitutivo de 
autoria do deputado Mendes Thame, PSDB/SP.

O substitutivo aos Projetos em estudo, traz o âma-
go dos dois projetos, a natureza jurídica das RCE’s, e 
da melhor forma ao seu objetivo. Com efeito o Subs-
titutivo considera que as Reduções Certifi cadas de 
Emissões (RCE) possam ser negociadas como ativo 
fi nanceiro em bolsa de mercadorias e futuros, bolsa 
de valores ou entidades de balcão organizado auto-
rizadas a funcionar pela Comissão de valores Mobili-
ários, CVM. Como podemos notar o substitutivo traz 
novos elementos para a defi nição da natureza jurídi-

ca dos Créditos de Carbono. A opção do relator, foi a 
de manter o pensamento inicial dos PL originais que 
é a de confi gurar a RCE como ativo fi nanceiro. Desta 
forma vale uma breve explanação à luz do direito pri-
vado. De acordo com as bases deste ramo do Direito, 
bens são valores materiais ou imateriais, que podem 
ser objeto de uma relação de direito. Desta forma os 
bens podem abranger coisas corpóreas e incorpóreas, 
ou seja, podem ser tangíveis ou intangíveis.

Neste contexto os bens corpóreos são aqueles 
que têm existência física, ao passo que os bens incor-
póreos “não têm existência tangível. São direitos das 
pessoas sobre as coisas, sobre o produto de seu in-
telecto, ou em relação a outra pessoa, com valor eco-
nômico: direitos autorais, créditos, invenções” .

Isto é, os bens incorpóreos são aqueles que, 
apesar de não terem existência física, interessam ao 
mundo jurídico, sobretudo por apresentarem valor eco-
nômico para os seres humanos.

A partir de tais defi nições, pilares do ramo do di-
reito privado que cuida do estudo das coisas, podemos 
classifi car os “Créditos de Carbono” como bens incor-
póreos, imateriais ou intangíveis, tendo em vista que 
estes não têm existência física, mas são reconhecidos 
pela ordem jurídica ,Protocolo de Kyoto, tendo valor 
econômico a humanidade, uma vez que são passíveis 
de negociação.

Portanto, pode-se afi rmar, que os “Créditos de 
Carbono” caracterizam-se como:

1 – direitos de seus detentores, ou seja, ativos 
intangíveis puros, ou;

2 – forma de derivativos, ativos fi nanceiros.
Assim podemos notar que há duas linhas de pen-

samentos para a natureza jurídica de uma RCE: a que 
a considera um intangível puro e a que a considera um 
valor mobiliário. Com efeito os derivativos são ativos 
fi nanceiros ou valores mobiliários cujo valor e ca-
racterísticas de negociação derivam do ativo que lhes 
serve de referência, de tal forma que nas operações no 
mercado fi nanceiro envolvendo derivativos, o valor das 
transações deriva do comportamento futuro de outros 
mercados, como o de ações, câmbio ou juros.

Signifi ca dizer que o Mercado de Derivativos é 
o mercado no qual a formação dos preços deriva dos 
preços do mercado à vista. Neste universo, podemos 
identifi car os mercados futuros, os mercados a termo, 
os mercados de opções e o mercado de swaps.

Vale lembrar que o substitutivo autoriza a ne-
gociação destas RCE’s na forma de ativo fi nanceiro, 
que é o mercado no qual a formação de seus preços 
deriva dos preços do mercado à vista, com regulação 
do Estado.
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Já o conceito de intangível puro trata a comer-
cialização das RCE como uma operação de compra 
e venda, não sendo necessário a presença do estado 
como regulador da transação. 

É relevante lembrar que a natureza jurídica das 
RCE’s é que dará, ou não, a viabilidade da sua nego-
ciação em sistemas de bolsa seja de mercado futuro, 
valores ou balcão organizado. Assim, vale um exercício 
sobre a tributação incidente sobre as RCE’s em con-
siderando-as como ativo fi nanceiro, ou seja um valor 
mobiliário, conforme estabelece a Lei 6385 de 1976.

Desta forma, podemos aferir que teremos três 
tipos de incidência tributária no conceito aderido pelo 
relator às RCE’s: 

1 – Imposto de renda da Pessoa Jurídi-
ca, IRPJ; 

2 – Contribuição Social Sobre o Lucro, 
CSLL;

3 – Imposto sobre Operações fi nancei-
ras, IOF.

Aliás, é relevante lembrar que cada tonelada de 
GEE, Gás de Efeito Estufa, capturado ou não emitido 
ao meio ambiente, equivale a uma RCE, e que cada 
RCE irá gerar um crédito de carbono. Atualmente o 
preço de mercado de uma RCE é de 2 a 4 Euros, para 
projetos fl orestais e de 10 a 15 Euros para projetos da 
área de energia. Desta forma podemos fazer um exer-
cício fi scal na operação de uma RCE, proveniente de 
projeto de fl orestal com o custo na ordem de 4 Euros 
por RCE, dando as seguintes alíquotas , conforme le-
gislação tributária em vigor:

IRPJ = 15% sobre o lucro real, presumido 
ou apurado, podendo ter um adicional de 10% 
na parcela que exceder 20 mil Reais pelo nú-
mero dos meses da apuração do lucro real; 

CSLL= 9% com a mesma regra para tri-
butação do IRPJ que exceder 20 mil Reais; 

IOF= 1,25 % ao dia sobre o valor da ope-
ração de crédito. 

Aplicando-se as alíquotas em vigor temos que 
para cada 4 Euros em RCE o investidor irá pagar , 
aproximadamente, 2,46 Euros de impostos. Tal carga 
tributária poderá matar a negociação de RCE’s no Brasil. 
Neste diapasão, o governo federal editou, em 2004, a 
MP 206, convertida na Lei 11.033/04, que, dentre ou-
tros assuntos, tratou da isenção do IR na fonte e na 
declaração de reajuste anual a remuneração produzida 
por letras hipotecárias, certifi cados de recebíeis imo-
biliários e letras de crédito imobiliário. Neste contexto 
devemos buscar saída semelhante para as RCE’s. 

Além desta questão, temos que o artigo 2º do 
substitutivo traz um parágrafo único, que ao nosso ver, 
é pernicioso ao trâmite existente para a certifi cação da 
RCE previsto no Protocolo de Kyoto. Diz o texto:

Parágrafo único. A RCE referida no caput deve 
ser certifi cada por Entidade Operacional Designada 
(EOD) credenciada pelo Conselho Executivo do Me-
canismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), designada 
pela COP e registrada junto à Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM).

É de conhecimento meridiano que a certifi ca-
ção da RCE constitui-se em 6 etapas distintas para a 
validação e registro e não em três , conforme prevê o 
referido parágrafo. Ademais, não cabe a CVM torna-se 
instância de validação de projetos de RCE, pois a sua 
atribuição, que é prevista na lei 6385 de 1976, entre 
outras é a de fi scalizar permanentemente as ativida-
des e os serviços do mercado de valores mobiliários. 
Como podemos notar não cabe a CVM atuar como 
instância de validação de projetos de MDL, sendo 
certo que esta função é de competência do comitê 
executivo do MDL. 

Entendemos que o PL é de fundamental impor-
tância, pois já há em andamento várias transações en-
volvendo as RCE’s no Brasil sem o seu devido marco 
legal. Desta forma sugerimos algumas mudanças ao 
texto do substitutivo que submetemos ao relator para 
sua apreciação, e sujeitamos o nosso voto favorável 
à proposição em tela à aceitação por parte do relator 
das sugestões que se seguem. 

Sala das comissões 24 de setembro de 2007. – 
Iran Barbosa, Deputado Federal PT/SE; Leonardo 
Monteiro.

Sugestões de emendas do deputado Iran Barbosa 
ao substitutivo ao PL 493 de 2007 e seu apenso.

Sugestão 1:

Dá-se ao parágrafo único do artigo 2º a seguin-
te redação:

Parágrafo único. A RCE referida no caput deve 
ser certifi cada por Entidade Operacional Designada 
(EOD) credenciada pelo Conselho Executivo de Meca-
nismo de desenvolvimento Limpo, sendo obrigatórias 
as seguintes etapas de validação:

concepção do projeto;
validação e aprovação do projeto;
registro do projeto;
monitoramento da atividade de projeto 

durante sua realização;
Verifi cação e certifi cação do projeto;
Emissão das Reduções Certifi cadas de 

Emissão.

13506.indd   1644413506.indd   16444 29/08/2008   11:31:1029/08/2008   11:31:10



Abril de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 19 16445 

Sugestão 2:

Acrescente-se § 1º , renumerando-se os demais, 
ao artigo 3º com a seguinte redação:

Arti 3º ................ ...................................
§ 1º As RCE’s estão sujeitas aos dita-

mes da Lei 6385 de 1976 quando ofertadas 
publicamente.

Sugestão 3:

Acrescente-se artigo 4º, renumerando-se os de-
mais, com a seguinte redação:

Art 4º. As operações de RCE são isentas 
de tributação de qualquer natureza.

Sala das comissões 24 de setembro de 2007. – 
Iran Barbosa, Deputado Federal PT/SE, Leonardo 
Monteiro.

PROJETO DE LEI Nº 1.231-A, DE 2007
(Do Sr. Eduardo Gomes)

Estabelece prazo para o refi nancia-
mento de dívidas de responsabilidade dos 
Municípios; tendo parecer da Comissão de 
Finanças e Tributação, pela não implicação 
da matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não caben-
do pronunciamento quanto à adequação fi -
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela 
aprovação, com Substitutivo (relator: DEP. 
JORGE KHOURY).

Despacho: Às Comissões de Finanças e 
Tributação (mérito e Art. 54, RICD) e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

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

PUBLICAÇÃO DO PARECER 
DA COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O Projeto de Lei n.º 1.231, de 2007, pretende 
modifi car parcialmente a Medida Provisória n.º 2.185-
35, de 24 de agosto de 2001, que trata da assunção e 
refi nanciamento pela União da dívida pública mobiliária 
e de outras dívidas cuja natureza foi ali especifi cada.

No presente caso, a proposição pretende ampliar 
de nove para dez anos, contados a partir de 30 de ju-
nho de 1999, o prazo para que os Municípios, entre 
as exclusões previstas no § 1º do art. 8º daquela me-
dida provisória, possam contrair novos empréstimos 
ou fi nanciamentos em organismos fi nanceiros multi-
laterais e em instituições de fomento e cooperação li-

gadas a governos estrangeiros que tenham avaliação 
positiva da agência fi nanciadora, no Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e 
na Caixa Econômica Federal, desde que destinados 
exclusivamente à complementação de programas em 
andamento.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, não foram ofere-
cidas emendas ao Projeto de Lei em tela.

II – Voto do Relator

Não cabe, de plano, manifestação sobre a ade-
quação orçamentária e fi nanceira do Projeto de Lei 
n.º 1.231, de 2007, já que ele não traz maiores reper-
cussões na receita ou na despesa pública na esfera 
federal.

Estamos nesta oportunidade examinando uma 
matéria que se limita a dilatar o prazo de 9 para 10 
anos, contados a partir de 30 de junho de 1999, esta-
belecido na Lei n.º 11.452, de 2007, na alteração que 
esta lei promoveu na Medida Provisória n.º 2.185– 35, 
de 24 de agosto de 2001, para que os Municípios, en-
tre as exclusões previstas no § 1º do art. 8º daquela 
medida provisória, possam contrair novos empréstimos 
ou fi nanciamentos em organismos fi nanceiros multi-
laterais e em instituições de fomento e cooperação li-
gadas a governos estrangeiros que tenham avaliação 
positiva da agência fi nanciadora, no Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e 
na Caixa Econômica Federal, desde que destinados 
exclusivamente à complementação de programas em 
andamento.

De outra parte, não vemos maiores óbices à 
aprovação da proposição, tendo em vista que ela pode 
trazer grandes benefícios fi nanceiros para os Municí-
pios, com a vantagem adicional de não colocar em 
risco o ajuste fi scal acordado durante processo de re-
negociação das dívidas daqueles entes com a União, 
ao amparo da Medida Provisória n.º 2.185– 35, de 24 
de agosto de 2001.

O prazo inicial para a decisão acima foi inicial-
mente fi xado na retrocitada medida provisória em três 
anos, a partir de 30 de junho de 1999, tendo sido pror-
rogado mais tarde para sete anos, pela Lei n.º 11.131, 
de 2005, e, mais recentemente, para 9 anos, pela Lei 
n.º 11.452, de 2007.

É interessante recapitular os aspectos da Medi-
da Provisória n.º 2.185– 35, de 24 de agosto de 2001, 
com os quais a presente matéria se relaciona.

O art. 8º da Medida Provisória n.º 2.185– 35, de 
2001, estabeleceu severas restrições à contratação de 
novas operações de crédito por parte dos Municípios, 
conforme observamos abaixo:
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“Art. 8o O contrato de refi nanciamento 
(entre a União e os Municípios) de dívidas 
deverá prever que o Município: 

I – somente poderá emitir novos títulos 
da dívida pública mobiliária municipal interna 
ou externa, após a integral liquidação da dí-
vida objeto do refi nanciamento previsto nesta 
Medida Provisória; e

II – somente poderá contrair novas dí-
vidas, inclusive operações de Antecipação 
de Receita Orçamentária, se a dívida fi nan-
ceira total do Município for inferior à sua RLR 
anual.”

A partir da aprovação da Lei n.º 11.131, de 2005, 
fi cou estabelecido no § 1º do mencionado art. 8º da 
Medida Provisória n.º 2.185– 35, de 2001, que seriam 
excluídas das vedações a que se refere o inciso II do 
caput do mesmo artigo:

I – a contratação de operações de crédito insti-
tuídas por programas federais, destinadas à moderni-
zação e ao aparelhamento da máquina administrativa 
dos Municípios; 

II – os empréstimos ou fi nanciamentos em orga-
nismos fi nanceiros multilaterais e em instituições de 
fomento e cooperação ligadas a governos estrangeiros 
que tenham avaliação positiva da agência fi nanciadora, 
no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES e na Caixa Econômica Federal, desde 
que contratados no prazo de 9 (nove) anos contados 
a partir de 30 de junho de 1999 e destinados exclusi-
vamente à complementação de programas em anda-
mento; (Redação dada pela Lei nº 11.452, de 2007.) 
(Grifos nossos por se tratar da matéria a que estamos 
referindo-nos.)

III – as operações de crédito destinadas à im-
plantação de projeto de melhoria em sistemas de ilu-
minação pública, no âmbito do Programa Nacional de 
Iluminação Pública Efi ciente – Reluz. 

O Projeto de Lei n.º 1.231, de 2007, apenas am-
plia o prazo de 9 anos para 10 anos, a que se refere 
o inciso II do § 1º constante do art. 8º da Medida Pro-
visória n.º 2.185– 35, de 2001. Daí a razão de nosso 
apoio à presente proposição.

Nada obstante, estamos sugerindo, por meio 
de nosso substitutivo, uma nova redação ao texto da 
proposição, exatamente como foi feito por ocasião da 
redação que foi dada à matéria na Lei n.º 11.452, de 
2007, sempre com o objetivo de facilitar a interpretação 
da norma, respeitando o teor original da proposição, 
nos seguintes termos:

“Art. 1º O inciso II do § 1º do art. 8º da Medida 
Provisória no 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, pas-
sa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 8º  ..................................................
§ 1º  .......................................................
I –  .........................................................  
II – os empréstimos ou fi nanciamentos 

em organismos fi nanceiros multilaterais e em 
instituições de fomento e cooperação ligadas 
a governos estrangeiros que tenham avaliação 
positiva da agência fi nanciadora, no Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial – BNDES e na Caixa Econômica Federal, 
desde que contratados no prazo de 10 (dez) 
anos contados a partir de 30 de junho de 1999 
e destinados exclusivamente à complementa-
ção de programas em andamento;

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

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

Nada havendo a relatar de relevante em relação à 
presente matéria, concluímos nosso voto, reafi rmando 
que não cabe no presente caso exame de adequação 
orçamentária e fi nanceira. No mérito, pelos motivos ex-
postos, votamos pela aprovação do Projeto de Lei n.º 
1.231, de 2007, na forma de nosso substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 1º de novembro de 2007. – 
Deputado Jorge Khoury, Relator.

SUBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE LEI No 1.231, DE 2007

Estabelece prazo para o refi nancia-
mento de dívidas de responsabilidade dos 
Municípios.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso II do § 1º do art. 8º da Medida Pro-

visória no 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 8º  ..................................................
§ 1º  .......................................................
I –  .........................................................  
II – os empréstimos ou fi nanciamentos 

em organismos fi nanceiros multilaterais e em 
instituições de fomento e cooperação ligadas 
a governos estrangeiros que tenham avaliação 
positiva da agência fi nanciadora, no Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial – BNDES e na Caixa Econômica Federal, 
desde que contratados no prazo de 10 (dez) 
anos contados a partir de 30 de junho de 1999 
e destinados exclusivamente à complementa-
ção de programas em andamento; (NR)

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

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

Sala da Comissão, 1º de novembro de 2007. – 
Deputado Jorge Khoury, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu-
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, 
pela não implicação da matéria com aumento ou dimi-
nuição da receita ou da despesa públicas, não caben-
do pronunciamento quanto à adequação fi nanceira e 
orçamentária e, no mérito, pela aprovação do Projeto 
de Lei nº 1.231/07, com Substitutivo, nos termos do 
parecer do relator, Deputado Jorge Khoury.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:  
Pedro Eugênio, Presidente; Félix Mendonça e Antonio 
Palocci, Vice-Presidentes; Aelton Freitas, Alfredo Ka-
efer, Carlito Merss, Carlos Melles, Eduardo Amorim, 
Fernando Coruja, Guilherme Campos, João Dado, João 
Leão, José Pimentel, Júlio Cesar, Luiz Carlos Hauly, 
Luiz Carreira, Manoel Junior, Max Rosenmann, Pedro 
Novais, Pepe Vargas, Rodrigo Rocha Loures, Virgílio 
Guimarães, Devanir Ribeiro, Duarte Nogueira, Eduar-
do Cunha, Jorge Khoury, Nelson Bornier, Otavio Leite 
e Tonha Magalhães.

Sala da Comissão, 16 de abril de 2008. – Depu-
tado Pedro Eugênio, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.332-A, DE 2007
(Do Sr. Beto Mansur)

Altera o art. 4º, da Lei nº 10.201, de 14 
de fevereiro de 2001, que instituiu o Fundo 
Nacional de Segurança Pública, para incluir 
o serviço telefônico de recebimento de infor-
mações e a premiação dos que oferecerem 
informações que auxiliem nas investiga-
ções policiais; tendo parecer da Comissão 
de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, pela aprovação deste e do de 
nº 1.432/07, apensado, com substitutivo (re-
lator: DEP. GUILHERME CAMPOS).

Despacho: Às Comissões de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado; Fi-
nanças e Tributação (Art. 54 RICD) e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

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

PUBLICAÇÃO DO PARECER 
DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

I – Relatório

Vem a esta Comissão, dentro do campo temáti-
co, o projeto em apreço, de autoria do nobre Deputado 
Beto Mansur, alterando, nos termos da ementa, o art. 
4º da Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, que 
instituiu o Fundo Nacional de Segurança Pública, para 

incluir o serviço telefônico de recebimento de informa-
ções e a premiação dos que oferecerem informações 
que auxiliem nas investigações policiais.

Ao justifi car sua proposição, o autor entende 
que, para que o Estado atue na modernização e no 
aprimoramento da Legislação de Segurança Pública, 
há a necessidade de mais duas ações que não cons-
tam do rol de projetos que podem ser apoiados com 
os recursos do Fundo Nacional de Segurança Públi-
ca (FNSP):

a recepção do recebimento de informa-
ções passadas voluntariamente pelos cida-
dãos; e

a premiação, em dinheiro, para as pes-
soas que auxiliarem, com informações, na 
resolução de crimes.

Ao prosseguir na sua justifi cação, o autor faz ver 
que essa medidas levariam à valorização das pessoas 
e a incentivá-las a participar das ações positivas no 
combate ao crime, inclusive pela premiação em dinheiro 
pelo oferecimento de informações, no que teria alguma 
analogia com o instituto da delação premiada.

Apresentada em 14 de junho de 2007, a propo-
sição foi distribuída, no dia 28 do mesmo mês, à apre-
ciação da Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado (CSPCCO), da Comissão de Fi-
nanças e Tributação (CFT) e da Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (CCJC), nos termos do 
que dispõem os art. 24, inciso II, e 54, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados (RICD).

A esta proposição foi apensado, em 9 de julho 
de 2007, o Projeto de Lei nº 1.432, de 2007, do De-
putado William Woo, que não pretende alterar a Lei 
nº 10.201/01, mas apenas dispor sobre o serviço te-
lefônico de recepção de denúncias ao lado de outras 
providências.

O autor do projeto apensado, mais abrangente 
no seu objeto, justifi cou-o na mesma linha do autor do 
principal, buscando valorizar a participação da socie-
dade na solução de crimes, com o “Disque-Denúncia” 
pretendendo incentivar a sociedade para que se engaje 
no enfrentamento ao crime, uma vez que a segurança 
pública é de responsabilidade de todos os cidadãos. Por 
esse caminho, estariam proporcionados instrumentos 
legais para que sejam oferecidos sigilo e prêmios por 
informação que leve à elucidação de crimes.

Para não deixar margem a dúvidas, a proposi-
ção principal trata da aplicação de recursos do FNSP; 
enquanto a apensada, de procedimentos relativos ao 
chamado serviço de “Disque-Denúncia”.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas.
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É o relatório.

II – Voto do Relator

Na forma do disposto no Regimento Interno da 
Casa (artigo 32, XVI, b e g), cabe a esta Comissão 
Permanente a análise de matéria relativa à violência, 
seja urbana ou rural, bem como das matérias referentes 
aos órgãos institucionais da segurança pública.

O projeto principal vislumbra apenas o acréscimo 
de incisos de modo a assegurar recursos oriundos do 
Fundo Nacional de Segurança Pública para a instituição 
do serviço telefônico para recebimento de denúncias 
e para a premiação em dinheiro por informações que 
levem à solução de crimes

Deixando isso bem claro, transcreve-se a reda-
ção atual do art. 4º da Lei nº 10.201, de 14 de feve-
reiro de 2001:

Art. 4º O FNSP apoiará projetos na área de segu-
rança pública destinados, dentre outros, a: (Redação 
dada pela Lei nº 10.746, de 10.10.2003)

I – reequipamento, treinamento e qua-
lifi cação das polícias civis e militares, cor-
pos de bombeiros militares e guardas muni-
cipais; (Redação dada pela Lei nº 10.746, de 
10.10.2003)

II – sistemas de informações, de inteligên-
cia e investigação, bem como de estatísticas 
policiais; (Redação dada pela Lei nº 10.746, 
de 10.10.2003)

III – estruturação e modernização da po-
lícia técnica e científi ca; (Redação dada pela 
Lei nº 10.746, de 10.10.2003)

IV – programas de polícia comunitá-
ria; e (Redação dada pela Lei nº 10.746, de 
10.10.2003)

V – programas de prevenção ao delito e 
à violência. (Redação dada pela Lei nº 10.746, 
de 10.10.2003)

A ele, nos termos da proposição principal, apenas 
seriam apensados os dois incisos seguintes:

VI – serviço telefônico para recebimen-
to de denúncias, com garantia de sigilo para 
o usuário;

VII – premiação, em dinheiro, para infor-
mações que levem a resolução de crimes.

Diante da criminalidade que hoje grassa no País 
e dos resultados signifi cativos no combate aos delitos, 
que se multiplicam a olhos vistos, quando se dispõe 
de informações transmitidas aos órgãos de segurança 
pública pelos cidadãos, é indiscutível a necessidade 
de se institucionalizar toda a forma de colaboração 

possível; no que as duas proposições aqui apensadas 
foram muito felizes no que idealizaram.

Todavia, o projeto apensado, apesar dos pontos 
de conexão com o principal, é bem mais abrangente 
e busca outras fi nalidades, não se confundindo com 
o primeiro.

Assim, enquanto a proposição principal busca 
a provisão de recursos do FNSP para a execução 
de determinadas atividades, o proposição apensada 
está em nível de execução, atribuindo obrigações para 
empresas concessionárias de serviços públicos de 
transporte terrestre e para os entes políticos da Fe-
deração, ainda que envolvendo aspectos que dizem 
respeito a denúncias por telefone e a premiação por 
informações.

Assim, pelas razões esposadas, somos pela apro-
vação, no mérito, dos Projetos de Lei nº 1.332/07 e nº 
1.4432/07, na forma do Substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2007. – 
Deputado Guilherme Campos, Relator.

SUBSTITUTIVO 
AO PROJETO DE LEI Nº 1.332/2007

(APENSO O PROJETO DE LEI Nº 1.442/2007) 

Inclui incisos no art. 4º, da Lei nº 
10.201, de 14 de fevereiro de 2001, proven-
do recursos do Fundo Nacional de Segu-
rança Pública para o serviço telefônico de 
recebimento de denúncias e para premiação 
em dinheiro por informações que auxiliem 
nas investigações policiais, dispõe sobre 
o esse serviço telefônico e dá outras pro-
vidências.

Art. 1º As empresas concessionárias de transpor-
tes terrestres, municipais, estaduais e federais fi cam 
obrigadas a exibir, em seus veículos, em formato de 
fácil leitura e visualização, o seguinte:

I – a expressão “disque-denúncia”;
II – um número telefônico de acesso gra-

tuito;
III – expressões de incentivo à colabora-

ção da população e à garantia do anonimato, 
na forma do regulamento desta lei.

Art. 2º Os Estados fi cam autorizados a estabe-
lecer um serviço de recepção de denúncias por tele-
fone preferencialmente gratuito, que também poderá 
ser mantido por entidade privada sem fi ns lucrativos, 
por meio de convênio.

Art. 3º Fica assegurado, pelo órgão que receber 
a denúncia, o sigilo da fonte, caso o informante se 
identifi que.
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Art. 4º A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, no âmbito de suas competências, po-
derão adotar formas de recompensa pelo oferecimento 
de informações que sejam úteis para a prevenção, a 
repressão ou a apuração de crimes ou ilícitos admi-
nistrativos.

§ 1º Entre as recompensas a serem estabeleci-
das, poderá ser instituído pagamento de valores em 
espécie.

Art. 5º O art. 4º, da Lei nº 10.201, de 2001 passa 
a vigorar acrescido dos seguintes incisos:

“Art. 4º  ..................................................  
 .......................................................................

VI – serviço telefônico para recebimen-
to de denúncias, com garantia de sigilo para 
o usuário.

VII – premiação, em dinheiro, para in-
formações que levem a resolução de crimes.” 
(NR)

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2007. – 
Deputado Guilherme Campos, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou, contra os votos dos Deputados Anto-
nio Carlos Biscaia e Fernando Melo,o Projeto de Lei 
nº 1.332/07 e o PL 1.432/07, apensado, com substi-
tutivo, nos termos do Parecer do Relator, Deputado 
Guilherme Campos.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Raul Jungmann – Presidente; Marina Maggessi, Pinto 
Itamaraty e Marcelo Melo – Vice-Presidentes, Alexan-
dre Silveira, Antonio Carlos Biscaia, Fernando Melo, 
Francisco Tenorio, Givaldo Carimbão, João Campos, 
Laerte Bessa, Lincoln Portela, Major Fábio, Paulo Pi-
menta – Titulares;Cristiano Matheus, Guilherme Cam-
pos e Neilton Mulim – Suplentes.

Sala da Comissão, 9 de abril de 2008. – Deputa-
do Raul Jungmann, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 407-A, DE 2007

(Da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM Nº 506/2007
AVISO Nº 672/2007 – C. Civil

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República do Senegal sobre 

o Exercício de Atividades Remuneradas por 
Parte de Dependentes do Pessoal Diplomá-
tico, Consular, Administrativo e Técnico, ce-
lebrado em Brasília, em 9 de junho de 2005; 
tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, pela 
aprovação (relator: DEP. EUDES XAVIER); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. GONZAGA PATRIOTA).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

PUBLICAÇÃO DOS PARECERES 
DAS COMISSÕES DE  TRABALHO, 

DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO E  
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

COMISSÃO DE TRABALHO, 
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

I – Relatório

Conforme o disposto no artigo 84, inciso VIII, 
combinado com o artigo 49, inciso I, da Constituição, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
meteu à consideração do Congresso Nacional o texto 
do Acordo entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República do Senegal sobre 
o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de 
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Ad-
ministrativo e Técnico, celebrado em Brasília, em 09 
de junho de 2005.

O acordo é semelhante a nove outros já assinados 
com diversos países e tem por objetivo permitir que os 
dependentes dos agentes das missões diplomáticas 
possam trabalhar no exterior, permitindo-lhes o enri-
quecimento de sua experiência profi ssional.

O instrumento internacional fi rmado possui nove 
artigos que tratam da autorização para exercer ativi-
dade remunerada, da imunidade civil, administrativa 
e penal, dos regimes de taxação e seguridade social, 
bem como dos procedimentos para entrada em vigor, 
emendas e denúncia, dentre outros assuntos.

O acordo foi analisado pela Comissão de Rela-
ções Exteriores e de Defesa Nacional que aprovou a 
Mensagem nº 506, de 2007, em 28 de novembro de 
2007. O texto a ser analisado pela CTASP e pela CCJC 
aprova o acordo fi rmado entre o Brasil e o Senegal e 
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estabelece regras para a revisão ou ajustes comple-
mentares que acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional. 

É o relatório.

II – Voto do Relator

No que tange aos aspectos temáticos da Co-
missão de Trabalho, Administração e Serviço Público, 
o acordo merece prosperar. A permissão de trabalho 
aos dependentes de agentes consulares não introduz 
impacto signifi cativo nas relações de trabalho no País 
e, em contrapartida, preserva os interesses pessoais 
do corpo diplomático nacional.

Os dependentes autorizados a trabalhar não 
recebem qualquer diferencial no mercado, pois estão 
sujeitos ao recolhimento dos encargos previdenciários 
e fi scais, bem como a toda a legislação trabalhista que 
regula a prestação do serviço.

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 407, de 2007. 

Sala da Comissão, 31 de janeiro de 2008. – De-
putado Eudes Xavier, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 407/2007, nos termos do Pare-
cer do Relator, Deputado Eudes Xavier.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Pedro Fernandes – Presidente, Andreia Zito, Daniel 
Almeida, Edgar Moury, Elcione Barbalho, Eudes Xa-
vier, Gorete Pereira, José Carlos Vieira, Marco Maia, 
Milton Monti, Nelson Marquezelli, Paulo Pereira da 
Silva, Paulo Rocha, Pedro Henry, Roberto Santiago, 
Sandro Mabel, Tarcísio Zimmermann, Thelma de Oli-
veira, Vanessa Grazziotin, Vicentinho, Wilson Braga, 
Edinho Bez, Eduardo Barbosa, Nelson Pellegrino e 
Sebastião Bala Rocha.

Sala da Comissão, 12 de março de 2008. – De-
putado Pedro Fernandes, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
E DE CIDADANIA 

I – Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da Repúbli-
ca Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Senegal sobre o Exercício de Atividades Remunera-
das por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomáti-
co, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado em 
Brasília, em 9 de junho de 2005.

Dispõe, ainda, o parágrafo único do Projeto de 
Decreto Legislativo, de autoria da Comissão de Rela-
ções Exteriores e de Defesa Nacional, que os atos que 
possam resultar em revisão dos referidos Estatutos, 
bem como quaisquer ajustes complementares que, 
nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Fe-
deral, acarretem encargos ou compromissos gravosos 
ao patrimônio nacional fi cam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional.

O Chanceler brasileiro, Ministro Celso Amorim, 
argumenta, na Exposição de Motivos enviada ao Pre-
sidente da República e encaminhada ao Congresso 
Nacional, que o presente Acordo refl ete a tendência 
atual de estender aos dependentes dos agentes das 
missões diplomáticas a oportunidade de trabalhar 
no exterior a fi m de enriquecer-lhes sua experiência 
profi ssional. Ressalta que “proporcionar um espaço 
profi ssional próprio para dependentes de membros 
do serviço exterior – cônjuges em especial – que lhes 
possibilite o exercício de atividades outras que a mera 
função de acompanhamento do funcionário transferido 
para outro país torna-se prática generalizada na vida 
internacional.”

A matéria é de competência do Plenário e tramita 
em regime de urgência (RI, art. 151, I, j). 

É o relatório.

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 407, de 2007.

O art. 84, VIII, da Constituição Federal, outorga 
competência ao Presidente da República para celebrar 
tratados, convenções e atos internacionais, ressalvan-
do sempre o referendo do Congresso Nacional. Já o 
art. 49, I, da mesma Carta Política nos diz que é da 
competência exclusiva do Congresso Nacional resol-
ver defi nitivamente sobre tratados, acordos ou atos 
internacionais.

Assim sendo, está na competência do Poder Exe-
cutivo assinar o presente Acordo, bem como compete 
ao Congresso Nacional sobre ele decidir, sendo o pro-
jeto de decreto legislativo a proposição adequada.

Nenhum óbice foi encontrado na proposição le-
gislativa e no texto do Acordo em análise. Ambos 
encontram-se em consonância com as disposições 
constitucionais vigentes.

De outra parte, o projeto de decreto legislativo 
ora examinado é bem escrito e respeita a boa técnica 
legislativa.
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Isto posto, nosso voto é pela constitucionalidade, 
juridicidade e pela boa técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 407, de 2007.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2008. – Deputa-
do Gonzaga Patriota, 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 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 407/2007, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Gonzaga Patriota.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Cunha – Presidente, Regis de Oliveira, Maurí-
cio Quintella Lessa e João Campos – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Augusto Farias, Ayrton Xerez, 
Benedito de Lira, Bonifácio de Andrada, Bruno Rodri-

gues, Cezar Schirmer, Colbert Martins, Edson Apare-
cido, Efraim Filho, Fábio Ramalho, Felipe Maia, Flávio 
Dino, Geraldo Pudim, Gonzaga Patriota, José Eduardo 
Cardozo, José Genoíno, Joseph Bandeira, Leonardo 
Picciani, Magela, Marcelo Guimarães Filho, Marcelo 
Itagiba, Marcelo Ortiz, Mauro Benevides, Mendonça 
Prado, Michel Temer, Moreira Mendes, Neucimar Fraga, 
Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Sérgio Brito, Silvinho 
Peccioli, Urzeni Rocha, Valtenir Pereira, Vilson Covatti, 
Wilson Santiago, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Abicalil, 
Chico Lopes, Dilceu Sperafi co, Eduardo Lopes, Eduardo 
Valverde, Fernando Coruja, João Magalhães, Jorginho 
Maluly, José Pimentel, Luiz Couto, Maria do Rosário, 
Pastor Manoel Ferreira, Pinto Itamaraty, Rubens Otoni, 
Vital do Rêgo Filho e William Woo.

Sala da Comissão, 15 de abril de 2008. – Depu-
tado Eduardo Cunha, Presidente.

SEÇÃO II
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SEÇÃO I
Ata da 73ª Sessão, em 18 de abril de 2008

Presidência dos Srs.: Inocêncio Oliveira, 2º Vice-Presidente, Veloso,  
Sebastião Bala Rocha, Mauro Benevides, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não ha-
vendo 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.

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-
claro 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. VELOSO, servindo como 2º Secretário, 
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual 
é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Passa-
se à leitura do expediente.

O SR. VELOSO, servindo como 1º Secretário, 
procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

PARTIDO DOS TRABALHADORES 
GABINETE DA LIDERANÇA

OF nº 139/2008/GAB

Brasília, 17 de abril de 2008

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

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

a fim de indicar como suplente o Deputado Celso Rus-
somanno (PP/SP) na Comissão Especial destinada a 
proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7.161, de 2006, 
do Senado Federal, que “dispõe sobre o Sistema de 
Consórcios”.

Atenciosamente, Deputado Maurício Rands, 
Líder do PT.

Defiro. Publique-se.

Em 18-4-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

OF. Nº 166 – PP/2008 – CCJC

Brasília, 15 de abril de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 407/2007, apreciado por este Órgão 
Técnico, nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên-
cia protestos de elevada estima e distinta consideração. 
– Deputado Eduardo Cunha, Presidente.

Publique-se.
Em 18-4-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of.P – nº 107/08-CFT

Brasília, 16 de abril de 2008

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

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 3.730-
B/04, apreciado, nesta data, por este órgão técnico.

Atenciosamente, Deputado Pedro Eugênio, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 18-4-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
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Of.P – nº 108/08–CFT

Brasília, 16 de abril de 2008

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

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 1.231/07, 
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, Deputado Pedro Eugênio, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 18-4-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OFTP nº 25/2008

Brasília, 2 de abril de 2008

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regi-

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre-
ciação, nesta data, do Projeto de Lei nº 493/2007, por 
este Órgão Técnico.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação 
do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente, Deputado André de Paula, 
Presidente.

Publique-se.
Em 18-4-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 104/08 – Pres. 

Brasília, 15 de abril de 2008

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, em reunião realizada em 9-4-08, proferiu parecer 
pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.332/07 e do PL 
1.432/07, apensado, com substitutivo, nos termos do 
parecer do Relator, Deputado Guilherme Campos.

Respeitosamente, Deputado Raul Jungmann, 
Presidente.

Publique-se.
Em 18-4-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OFÍCIO GAB.AG.22/2008 

Brasília, 18 de abril de 2008

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

Senhor Presidente,
Atendendo ao convite formulado pelo Senhor 

Governador de Brasília, José Roberto Arruda, para 
ocupar a Secretaria Extraordinária de Educação In-
tegral do GDF e, em conformidade com o Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, Título VII, Capítulo 
II, Art. 235, § 5º, solicito desta Presidência autoriza-
ção para licenciar-me do cargo de Deputado Federal 
a partir desta data, e assunção na referida Secretaria, 
de acordo com a cópia da nomeação anexa.

Ressalto ainda que faço a opção pela remune-
ração do mandato parlamentar, amparado no Art. 56, 
§ 3º da Constituição Federal.

Na oportunidade, renovo meus protestos de es-
tima e apreço.

Atenciosamente, Alceni Guerra 
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OF. S/45/2008 

Brasília, 17 de abril de 2008

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
De ordem do Presidente interino da Representa-

ção Brasileira no Parlamento do Mercosul, informo a 
Vossa Excelência que o Deputado Dr. Rosinha, mem-
bro titular desta Representação, compareceu à Reu-
nião de Mesa Diretora do Parlamento do Mercosul, 
que teve lugar na cidade de Buenos Aires, Argentina, 
no período compreendido entre 14 e 15 de abril de 
2008, conforme determina o art. 14, §§ 1º, 2º e 3º da 
Resolução nº 1–CN, de 2007.

Respeitosamente, Antonio Ferreira Costa Fi-
lho, Secretário.

Publique-se.
Em 18-4-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Brasília, 18 de abril de 2008

Excelentíssimo Senhor

Deputado Arlindo Chinaglia

Presidente da Câmara dos Deputados

Nesta

Senhor Presidente,

Atendendo convocação de Vossa Excelência, 

comunico-lhe que aceito reassumir, a partir desta data, 

o mandato de Deputado Federal, na qualidade de Su-

plente, pelo Estado do Paraná.

Atenciosamente, Luciano Pizzatto, (DEM/PR).

Publique-se, nos termos do art. 56, § 

1º, da CF, c/c com art. 241, inciso II, do RICD. 

Ao Senhor Diretor-Geral.

Em 18-4-2008. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
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RELATÓRIO DA REUNIÃO DA MESA DIRETIVA 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 2008

I. Introdução

A reunião foi realizada na cidade de Buenos Ai-
res, no salão Cinzento do Senado da Nação em 26 de 
fevereiro de 2008. Estava convocada para as 10h00min,  
porém, iniciou-se às 10h10min. Em seguida foi apro-
vada a pauta da reunião, com a inclusão de temas 
propostos por mim.

II. Pauta da Reunião

a) Leitura e Aprovação da Ata da reunião de 3 
de dezembro de 2007.

b) Informe das Comissões Permanentes.
c) Data, hora e lugar da VIII Sessão Ordinária do 

Parlamento do Mercosul.
d) Disposições Internas – Temas administrati-

vos.
e) Convênios de Cooperação.

III. Reunião

O primeiro ponto da pauta foi a Leitura e Apro-
vação da Ata da reunião de 3 de dezembro de 2007. 
Foi lida e aprovada sem alterações.

O segundo ponto foi um informe sobre as Comis-
sões Permanentes. A Secretaria Parlamentar enviou 
dias antes desta reunião um informe escrito de todos 
os temas que deram entrada no Parlamento e para 
quais comissões foram encaminhados.

A Mesa Diretiva decidiu orientar a todos os pre-
sidentes de comissões que devem realizar uma reu-
nião antes de 11 de março para avançar e definir quais 
os temas que estão prontos para serem incluídos na 
Ordem do Dia. Para que isso fosse cumprido a Mesa 
editou a disposição Mercosul/PM/MD/DISP.01/2008, 
para as Comissões.

Obedecendo ao estabelecido no Regimento In-
terno (Artigo 20) a Mesa Diretiva (MD) definiu que a 
primeira Sessão Ordinária será no dia 31 de março de 
2008 e a última no dia 15 de dezembro deste mesmo 
ano. Esta definição está estabelecida no ato Mercosul/
PM/MD/DISP.03/2008.

No quarto ponto de pauta (Disposições Internas 
– Temas administrativos) se debateu e aprovou os se-
guintes temas:

• Autorização para a realização de reuni-
ões das Comissões Permanentes fora da sede, 
Mercosul/PM/MD/DISP.02/2008.

• O Vice-Presidente do Parlamento do 
Mercosul (PM), parlamentar Roberto Conde 
informa que foi promulgada a lei que aprova 
o Acordo Sede do PM.

• A MD, ante solicitação minha, resolveu 
realizar reunião da Comissão de Assuntos In-
ternos e Orçamento para debater e definir o or-
çamento de 2009, para ainda ser apresentado 
aos Estados-Parte antes do final do primeiro 
semestre deste ano.

• A Mesa decidiu pela criação de um 
grupo de trabalho a cargo do Vice-Presidente 
Roberto Conde com os secretários do PM para 
elaborar uma proposta de administração e con-
tratação de alguns funcionários. Tal proposta 
deve atender às mínimas necessidades de 
funcionamento do PM para 2008 e deve estar 
pronta para a próxima reunião da MD.

• É solicitada à Secretaria de Comunica-
ção que apresente uma proposta de trabalho 
para a Comissão de Assuntos Internos e Or-
çamento analisar e submetê-la a posteriori 
a MD.

• A MD recebeu o relatório do Diretor Ju-
rídico do PM sobre a auditoria feita nas contas 
da SAPP. Após debater o parecer jurídico foi 
encaminhado ao Senhor Oscar Casal, para 
que o mesmo se manifeste no prazo de dez 
dias úteis.

• Por sugestão minha foi solicitado do 
Diretor de Informática um estudo sobre as 
condições atuais e as necessidades para que 
o PM funcione adequadamente. Sugeri tam-
bém a realização de uma atividade dentro dos 
Convênios Mercosul União Européia (Plano 
Operativo Global) e BID para elaborar o Plano 
Estratégico de informatização do Parlamento 
do Mercosul.

Definimos como data provável de tal atividade 
o dia 11 de março, mesmo dia da próxima reunião 
da MD.

O último ponto da pauta foram os Convênios de 
Cooperação.

BID – O Secretário Parlamentar, como coorde-
nador do convênio fez uma breve exposição sobre o 
tema e comunicou que é necessário reiterar aos Es-
tados-Parte que entreguem a lista, mínimo de três por 
estado, para a seleção dos que vão trabalhar.

União Européia – Novamente é concedida a pa-
lavra ao Secretário Parlamentar, para que ele, como 
Diretor do Convênio de Cooperação, informasse sobre 
as atividades desenvolvidas até o momento e quais 
serão as próximas.

Fez um breve relato das atividades desenvolvidas 
em Bruxelas, Luxemburgo e Estrasburgo no período 
de 11 a 15 de fevereiro. Pôs à consideração da MD a 
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data sugerida pelo Parlamento Europeu para a visita 
dos parlamentares do Mercosul.

Levando em conta que os parlamentares euro-
peus têm previstas, na sua agenda anual, reuniões de 
Comissões no período de 26 a 29 de maio próximo, 
aprovamos como a data da visita.

IV. Comentários

Esta reunião foi encerrada às 12h30min, portanto 
durou um pouco mais de duas horas. Ao final da mes-
ma lavrei meu protesto, pois o trabalho de desloca-
mento do Brasil para a Argentina incluindo os horários 
de vôos de ida e volta mais as atividades me custam 
pelo menos 48 horas. É desgastante fisicamente e po-
liticamente fazer tal deslocamento para uma reunião 
de duas horas.

A reunião foi feita em Buenos Aires para favo-
recer a presença do Presidente que, no entanto, é o 
primeiro a afirmar que não poderia permanecer após 
o meio-dia.

Ora, as conseqüências disso são várias e vão 
além do cansaço físico pessoal e o desgaste político. 
Podem gerar dificuldades e descrédito político da ins-
tituição (Parlamento do Mercosul) ainda na sua fase 
de construção. Há inúmeros temas a serem debatidos 
e o tempo deve ser aproveitado.

V. Outras Atividades

Por restar tempo eu, o Parlamentar Roberto Con-
de e o Sr. Oscar Casal, por solicitude deste, nos reu-
nimos com um jornalista do El Clarin para uma en-
trevista sobre o Mercosul e mais especificamente o 
Parlamento do Mercosul. 

Posteriormente fizemos uma outra reunião so-
bre o Parlamento do Mercosul: problemas, preocupa-
ções atuais e o futuro da instituição foram os temas 
da conversa.

Este o teor do meu relatório.
Deputado Dr. Rosinha.



Abril de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 19 16323 

RELATÓRIO DE VIAGEM  
AO RIO GRANDE DO SUL DA

CPI – SISTEMA CARCERÁRIO 
(DEP. POMPEO DE MATTOS)

SISTEMA PENITENCIÁRIO  
DO RIO GRANDE DO SUL 

DIAS 27 DE MARÇO DE 2008 
DILIGÊNCIA À CIDADE DE PORTO ALEGRE

DIA 27-3-08 – PORTO ALEGRE/RS

Deputados Presentes:

Deputado Neucimar Fraga – (PR–ES) – Presidente
Deputado Luiz Carlos Busato (PTB/RS)
Deputada Jusmari Oliveira (PR/BA)
Deputado Pompeo de Mattos (PDT/RS)

Funcionários de Apoio:

Camilo Lelis de Siqueira – Assistente de Comissão
José Mário dos Santos Silva – Taquígrafo
Paulo Fernando Volpe – Técnico de Som
José Luiz do Nascimento Alves – Fotógrafo
Geovane Veras Pessoa – Delegado da Polícia Federal
Paulo Roberto Cardoso de Miranda – Repórter da 
Rádio Câmara
Allan Wellington Soares dos Santos, Assessor da Li-
derança do PT e advogado do Relator
Nathaniel Bloomfield, Engenheiro e Perito da Polícia 
de Brasília
Fátima de Souza, Jornalista e escritora
Ocimar Gonçalves da Costa, Cinegrafista
Renato Neves Pereira Filho, Agente Penitenciário

• 8h45m – Decolagem da aeronave da FAB de Flo-
rianópolis/SC

• 9h57 – Chegada em Porto Alegre/RS

Recebidos pelo Tenente Coronel Jainer Pereira 
Alves, Superintendente Substituto da Susepe, Bruno 
Trindade.

ROTEIRO DO DIA 27-3-08

1 – PRESÍDIO CENTRAL DE PORTO ALEGRE – RE-
GIME FECHADO

Diretor: Tenente-Coronel Eden Moraes

Presença das seguintes autoridades:

Tenente Coronel den Morais; Promotor de Justi-
ça, Gilmar Bortolotto.

CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE:

– 180 celas
– 4.235 presos, sendo a capacidade para 1.565

– 80 PMS de plantão
– desde dezembro/07 não teve a presença de Juiz
– presença normal da Defensoria Pública
– duas a três vezes por semana visita do Ministério 
Público
– 2.600 sentenciados
– 1.385 provisórios
– 250 preventivos
– localizado na periferia
– possuem banho de sol
– 130 estudam
– 400 trabalham em marcenaria, faxina, oficina mecâ-
nica, informática e artesanato
– 3 refeições por dia, feita no próprio presídio pelos 
presos e PMS
– estrutura péssima
– existe visitas íntimas
– Não utilizam a LEP
– Esgoto aberto atrás de um dos pavilhões com mi-
lhares garrafas PET
– a cozinha é razoável
– mau cheiro nos pavilhões, como se estivesse numa 
pocilga

2 – PENITENCIÁRIA FEMININA MADRE PELE-
TIER:

Diretora: Silvia Teresinha Rangel Silva
Hora de Chegada: 13h02
Hora de Saída: 14h15

Fomos recebidos pela Diretora Sílvia Teresinha 
Rangel Silva, Promotor de Justiça, Gilmar Bortolotto.

CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE:

– 366 presas
– 197 sentenciadas
– 147 provisórias
– localizada na periferia
– 122 estudam
– 148 trabalham
– tem banho de sol
– alimentação feita na própria unidade pelas presas
– 12 agentes penitenciárias de plantão concursados
– não utilizam a Lei de Execuções Penais
– estrutura razoável
– visitas íntimas
– 30 grávidas que a partir dos 8 meses vão para a 
creche
– 16 estrangeiras
– Juiz veio uma vez no ano de 2007
– Promotor de Justiça vem sempre

3 – AUDIÊNCIA PÚBLICA: ASSEMBLÉIA LEGISLA-
TIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL:
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Hora de Início: 15h38
Término: 19h40

Depoentes:

1 – Miguel Alcides Feldens, Coordenador da 
Pastoral Carcerária;

2 – Virgínia Feix, Coordenadora Cátedra de Direito 
Humanos do Centro Universitário Metodista – IPA;

3 – Luiz Fernando Correa da Rocha, Presidente 
da Febraspen;

4 – Gilmar Bortolotto, Promotor de Justiça de 
Controle e de Execuções Criminais;

5 – Márcio André Keppler Fraga, Juiz Correge-
dor;

6 – Antonio Bruno de Mello Trindade, Superin-
tendente do Sistema Penitenciário do RS;

7 – Maria Palma Wolff, Presidente do Conselho 
Deliberativo do FAJ;

8 – Tenente Coronel Rodolfo Pacheco, Coman-
dante do 15º batalhão de Polícia Militar;

9 – Jorge Pedro Galli – Defensoria Pública do 
RS.;

10 – Marquinho Lang, Deputado Estadual (Pre-
sidente da Comissão de Cidadania).

Conclusões:

CONDIÇÕES DOS PRESÍDIOS 

As diligências realizadas no Presídio Central 
de Porto Alegre e na Penitenciária Feminina Madre 
Peletier demonstram de forma clara que a realidade 
carcerária do país é caótica, independente, da região 
geográfica.

O Presídio Central, com 180 celas abriga 4.235 
presos, sendo a sua capacidade máxima de 1.565 
pessoas. Ou seja, tem quase 3 vezes o número de 
presos que deveria ter. Outro dado estarrecedor refere-
se ao perfil dos internos. São mais de 1.635 presos 
sem condenação criminal, aguardando sentença. São 
1.385 provisórios e 250 preventivos. Isso por si só já 
revela uma enorme distorção do sistema, já que se 
tratando de uma penitenciária a presença de um não 
sentenciado não é recomendada, ou no mínimo, de-
veria ser exceção e nunca a regra. A infra-estrutura do 
presídio é lamentável, higiene inadequada, mau cheiro 
nos pavilhões e acúmulo de lixo dentro da unidade. No 
campo da assistência médica, a situação é dramática, 
segundo relatos de presos e advogados. O atendimento 
médico é extremamente precário, há falta de remédios 
básicos, isso sem falar nos soropositivos.

A Penitenciária Feminina Madre Peletier, apre-
senta condições menos degradantes, porém, muito 
aquém do ideal. Registra a mesma distorção quanto 
ao número de presas sem condenação. Das 366 pre-
sas, apenas 197 são sentenciadas. O restante, 147 
são presas provisórias. Diferente do presídio Central, 
onde apenas 12% dos presos trabalham ou estudam, 
na Penitenciária Feminina Madre Peletier, 73% das 
presas exercem uma ou outra atividade.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

Nesse aspecto as diligências da CPI confirma-
ram a realidade cada vez mais grave do sistema de 
execução penal no Brasil. Se não bastasse a consta-
tação do número expressivo de presos sem condena-
ção, resultado da morosidade dos processos judiciais, 
e do exagero das prisões temporárias e preventivas, 
o descumprimento completo da Lei de Execuções 
Penais, que assegura ao condenado e ao internado 
todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela 
lei. A realidade da execução penal nesses presídios 
ignora a legislação no tocante à progressão de regi-
me. Os direitos não são respeitados por absoluta falta 
de estrutura física e de pessoal, levando apenados a 
permanecer em regime fechado tempo muito superior 
ao estabelecido pela lei.

Nesse particular, há de se louvar o esforço feito 
pela Defensoria Pública no atendimento aos presos 
dentro das instituições, mesmo diante da precariedade 
de estrutura e pessoal que possui. Por outro lado, cha-
ma a atenção o distanciamento que o Poder Judiciário 
mantém dos presídios. Os juízes de execução criminal 
não cultivam o hábito de realizar visitas e inspeções 
regulares nos presídios, nem de forma esporádica. Em 
que pese, o acúmulo de trabalho existente nas Varas 
de Execuções Criminais do Rio Grande do Sul, a au-
sência dos magistrados nos presídios contribui para 
a continuidade das péssimas condições carcerárias e 
para o descumprimento das regras de execução penal. 
É uma ausência que se converte em omissão, apa-
rentemente, muito mais motivada pela subserviência 
à difícil realidade dos presídios do que pelo excesso 
de atribuições das VEC.

Brasília-DF, 9 de abril de 2008. – Deputado Pom-
peo de Mattos, Membro CPI Sist. Carcerário PDT–
RS.
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RELATÓRIO DE VIAGEM DA CPI – SISTEMA  
CARCERÁRIO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE 

SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL DIAS 
26 E 27 DE MARÇO DE 2008 

DILIGÊNCIA ÀS CIDADES DE FLORIANÓPOLIS  
E PORTO ALEGRE

DIA 26-3-08 – FLORIANÓPOLIS/SC

Deputados Presentes:

Deputado Neucimar Fraga – (PR–ES) – Presidente
Deputado Domingos Dutra – (PT/MA) – Relator
Deputado Luiz Carlos Busato (PTB/RS)
Deputada Jusmari Oliveira (PR/BA)

Funcionários de Apoio:

Camilo Lelis de Siqueira – Assistente de Comissão
José Mário dos Santos Silva – Taquígrafo
Paulo Fernando Volpe – Técnico de Som
José Luiz do Nascimento Alves – Fotógrafo
Geovane Veras Pessoa – Delegado da Polícia Federal
Paulo Roberto Cardoso de Miranda – Repórter da 
Rádio Câmara
Allan Wellington Soares dos Santos, Assessor da Li-
derança do PT e advogado do Relator
Nathaniel Bloomfield, Engenheiro e Perito da Polícia 
de Brasília
Fátima de Souza, Jornalista e escritora
Ocimar Gonçalves da Costa, Cinegrafista
Renato Neves Pereira Filho, Agente Penitenciário

• 6h40m – Decolagem da aeronave da FAB em Bra-
sília

• 9h45 – Chegada em Florianópolis/SC

Recebidos pelo Tenente Coronel Kruger; Secre-
tário de Justiça e Cidadania, Justiniano Pedroso; e Di-
retor geral da Secretaria de Segurança Pública, Paulo 
Roberto Dias Neves.

ROTEIRO DO DIA 26-3-08

1 – PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS

Diretor: Dr. Heliomar Heirich
Endereço: Rua Delminda da Silveira, s/n – Trin-

dade
Fone: 48-2107-2800
Hora de Chegada: 10h35
Hora de Saída: 12h05
Presença das seguintes autoridades:
Júlio César Ferreira de Melo, Juiz das Execu-

ções Penais
Samir Sad, Juiz Corregedor
Diego Tinoco, Gerente Substituto do Diretor da 

Penitenciária

CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE:

– localizada na cidade
– 996 presos, sendo a capacidade para 300
– 269 semi-abertos em ala de extensão agrícola
– 20 celas
– péssimo estado de conservação;
– 8 agentes penitenciários de plantão
– alimentação feita pelos presos
– 350 presos matriculados para estudar
– 6 presos estudam em universidade
– 300 presos trabalham em oficinas e marcenaria
– recebem visitas intimas
– violam claramente a LEP
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– um assistente Social
– três psicólogos
– não há Defensoria Pública

2 – PRESÍDIO FEMININO DE FLORIANÓPOLIS

Diretora: Drª Maria Da Conceição Orihuela
Endereço: Rua Leuro Linhares, s/n – Trindade
Fone: 48-2107-2890
Hora de Chegada: 12h17
Hora de Saída: 13h48
Fomos recebidos pela Diretora Maria da Conceição 
Orihuela

CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE:

– 146 presas, capacidade para 66
– Sendo 58 sentenciadas e 86 provisórias
– 12 alojamentos
– localizada no centro
– 26 estudam
– 90% trabalham com bate grampo em prendedor de 
roupa
– uma vez por semana tem médica voluntária
– três alimentações que feita no local
– separadas conforme a Lei de Execuções Penais
– 3 agentes penitenciários de plantão
– tem banho de sol
– péssima estrutura
– Possui creche
– 5 bebês e mais 6 grávidas
– violam claramente a LEP
– não há Defensoria Pública

3 – AUDIÊNCIA PÚBLICA: ASSEMBLÉIA LEGISLA-
TIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Hora de Início: 16h04
Término: 20h45

Depoentes:

1 – Luiz Carlos Pires Sena, Representante da Pasto-
ral Carcerária;
2 – Jesus Francisco Lajes dos Santos, Coordenador 
Geral da Associação Corpus;
3 – Thayse Maciel Pinheiro, esposa de reeducando;
4 – Doraci Aparecida Becker, Mãe de reeducando;
5 – Dória Esteves Ribas Marinho, Presidente da Co-
missão de Direitos Humanos da OAB/SC;
6 – Anselmo Cerello, Desembargador Corregedor Ge-
ral de Justiça;
7 – Justiniano Francisco Coninck de Almeida Pedroso, 
Secretário Executivo de Justiça e Cidadania;
8 – Maria da Conceição Pereira Orihued, Diretora do 
Presídio Feminino;
9 – Ernani Rogério Seiffer Matos, funcionário da Se-
cretaria de Justiça e Cidadania;
10– Kleber Goede, Agente Prisional;
11 – Andrey Cunha Amorim, Promotor e Coordenador 
do Centro Criminal do MP de SC;

12 – Júlio César M. Ferreira de Melo, Juiz da Vara de 
Execuções Penais da Capital;

OBS: Houve reunião reservada com três detentos 
que teve início às 12h56 e término às 2h26.

DIA 27-3-08 – PORTO ALEGRE/RS

Deputados Presentes:

Deputado Neucimar Fraga – (PR-ES) – Presidente
Deputado Luiz Carlos Busato (PTB/RS)
Deputada Jusmari Oliveira (PR/BA)
Deputado Pompeo de Mattos (PDT/RS)

Funcionários de Apoio:

Camilo Lelis de Siqueira – Assistente de Comissão
José Mário dos Santos Silva – Taquígrafo
Paulo Fernando Volpe – Técnico de Som
José Luiz do Nascimento Alves – Fotógrafo
Geovane Veras Pessoa – Delegado da Polícia Fede-
ral
Paulo Roberto Cardoso de Miranda – Repórter da 
Rádio Câmara
Allan Wellington Soares dos Santos, Assessor da Li-
derança do PT e advogado do Relator
Nathaniel Bloomfieid, Engenheiro e Perito da Polícia 
de Brasília
Fátima de Souza, Jornalista e escritora
Ocimar Gonçalves da Costa, Cinegrafista
Renato Neves Pereira Filho, Agente Penitenciário

• 08h45m – Decolagem da aeronave da FAB de Flo-
rianópolis/SC

• 9h57 – Chegada em Porto Alegre/RS
Recebidos pelo Tenente Coronel Jainer Pereira Al-
ves, Superintendente Substituto da Susepe, Bruno 
Trindade.

ROTEIRO DO DIA 27-3-08

1 – PRESÍDIO CENTRAL DE PORTO ALEGRE – RE-
GIME FECHADO

Diretor: Tenente-Coronel Eden Moraes
Presença das seguintes autoridades:
Tenente Coronel Eden Morais; Promotor de Justiça,
Gilmar Bortolotto.

CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE:

– 180 celas
– 4.235 presos, sendo a capacidade para 1.565
– 80 PMS de plantão
– desde dezembro/07 não teve a presença de Juiz
– presença normal da Defensoria Pública
– duas a três vezes por semana visita do Ministério 
Público
– 2.600 sentenciados
– 1.385 provisórios
– 250 preventivos
– localizado na periferia
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– possuem banho de sol
– 130 estudam
– 400 trabalham em marcenaria, faxina, oficina mecâ-
nica, informática e artesanato
– 3 refeições por dia, feita no próprio presídio pelos 
presos e PMS
– estrutura péssima
– existe visitas íntimas
– Não utilizam a LEP
– Esgoto aberto atrás de um dos pavilhões com mi-
lhares garrafas PET
– a cozinha é razoável
– mau cheiro nos pavilhões, como se estivesse numa 
pocilga

2 – PENITENCIÁRIA FEMININA MADRE PELE-
TIER:

Diretora: Silvia Teresinha Rangel SILVA
Hora de Chegada: 13h02
Hora de Saída: 14h15
Fomos recebidos pela Diretora Silvia Teresinha Rangel 
Silva, Promotor de Justiça, Gilmar Bortolotto.

CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE:

– 366 presas
– 197 sentenciadas
– 147 provisórias
– localizada na periferia
– 122 estudam
– 148 trabalham
– tem banho de sol
– alimentação feita na própria unidade pelas presas
– 12 agentes penitenciárias de plantão concursados
– não utilizam a Lei de Execuções Penais
– estrutura razoável

– visitas íntimas
– 30 grávidas que a partir dos 8 meses vão para a 
creche
– 16 estrangeiras
– Juiz veio uma vez no ano de 2007
– Promotor de Justiça vem sempre

3 – AUDIÊNCIA PÚBLICA: ASSEMBLÉIA LEGISLA-
TIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL:

Hora de Início: 15h38
Término: 19h40

Depoentes:

1 – Miguel Alcides Feldens, Coordenador da Pastoral 
Carcerária;
2 – Virgínia Feix, Coordenadora Cátedra de Direito Hu-
manos do Centro Universitário Metodista – IPA;
3 – Luiz Fernando Correa da Rocha, Presidente da 
Febraspen;
4 – Gilmar Bortolotto, Promotor de Justiça de Controle 
e de Execuções;
5 – Márcio André Keppler Fraga, Juiz Corregedor;
6 – Antonio Bruno de Mello Trindade, Superintendente 
do Sistema Penitenciário do RS;
7 – Maria Palma Wolff , Presidente do Conselho De-
liberativo do FAJ
8 – Tenente Coronel Rodolfo Pacheco, Comandante 
do 15º batalhão de Polícia Militar;
9 – Jorge Pedro Galli – Defensoria Pública do RS;
10 – Marquinho Loury, Deputado Estadual (Presidente 
da Comissão de Cidadania)

RETORNO A BRASÍLIA NO AVIÃO DA FAB:

• 20h50 – Decolagem de Porto Alegre/RS
• 00h02 – do dia 28-3-08 – Chegada a Brasília. – De-
putada Jusmari Oliveira.



16328 Sábado 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2008

RELATÓRIO  
DA 11ª REUNIÃO DE ALTAS AUTORIDADES  
EM DIREITOS HUMANOS NO MERCOSUL

Buenos Aires – Argentina

26 a 28 de Março de 2008

“A finalidade maior da minha presença foi de-
fender uma integração maior do Mercosul com esse 
fórum para que os países do colegiado (Brasil, Para-
guai, Uruguai e Argentina) possam adotar uma política 
unificada de direitos humanos”, Sendo integrante da 
Comissão do Parlamento Mercosul, sou representan-
tes do Poder Legislativo brasileiro, que, sob a presi-
dência pro tempore da Argentina, foi discutido o tema 

da “institucionalização do Grupo de Direitos Humanos 
do Mercosul”. A primeira reunião foi criada em dezem-
bro de 2004 e deliberou pela primeira vez em maio de 
2005, no Paraguai. O encontro serviu para aprofundar 
a coordenação de ações entre os órgãos multilaterais 
para o cumprimento de recomendações da Comissão 
Internacional de Direitos Humanos da ONU e a Comis-
são Internacional de Direitos Humanos.

A agenda do encontro começou com um debate 
sobre a “Iniciativa NiñoSur”, que propõe a erradicação 
do trabalho infantil, a garantia dos direitos das crianças 
e o combate ao trabalho análogo à escravidão.

Era o que tinha a relatar. – Deputado Geraldo 
Thadeu (PPS – MG).
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RELATÓRIO DE VIAGEM

Data: 31 de março de 2008
Local: Montevidéu Uruguai

RELATÓRIO

Oitava Sessão Plenária  
do Parlamento do MERCOSUL 

31 de março de 2008

Na noite de 30 de março de 2008 o Embaixador 
brasileiro junto à ALADI e ao MERCOSUL, Regis Arsla-
nian, ofereceu jantar aos integrantes da Representação 
Brasileira no Parlamento do MERCOSUL (PM).

No dia seguinte, às 8:30 horas, foi realizada, como 
de praxe, reunião interna da Representação Brasileira, 
durante café da manhã de trabalho oferecido pela De-
legação do Brasil junto à ALADI e ao MERCOSUL.

O Presidente, Senador Geraldo Mesquita, abre 
a reunião e passa a palavra ao Deputado Nilson Mou-
rão, que propõe debater o Tratado de Livre Comércio 
MERCOSUL-Israel, para incluir mecanismo de salva-
guarda para produtos que venham de territórios pales-
tinos ocupados por Israel. E solicita que a delegação 
ouça apresentação de representantes da Autoridade 
Palestina e da Liga Árabe sobre o tema.

É secundado pelo Senador Cristovam Buarque.
Primeiramente explanei sobre a necessidade de 

que os parlamentares do MERCOSUL se posicionem 
por grupo político e não por país, tendo em vista do 
interesse nacional. Argumentei que o assunto não foi 
previamente analisado pela Representação brasileira, 
apresentei também o Projeto de Declaração, que propõe 
que o Parlamento do Mercosul declare sua oposição 
às recentes medidas da União Européia, que criaram 
obstáculos à exportação de carne brasileiras bovina.

O Senador Aloísio Mercadante secunda o pleito 
do Deputado Nilson Mourão.

O Deputado Germano Bonow lembra que alguém 
da Embaixada brasileira junto ao MERCOSUL deve-
ria estar, também, presente ao debate e que e os ne-
gociadores brasileiros também deveriam ser ouvidos 
no âmbito das Comissões de Relações Exteriores do 
Congresso Nacional. O Deputado George Hilton propõe 
que um representante de Israel também seja ouvido. A 
representante da Delegação Brasileira junto à ALADI 
e ao MERCOSUL, Secretária Liliam Beatris Chagas 
de Moura, é convidada a sentar-se à mesa.

O Senador Romeu Tuma externa sua preocupa-
ção porque as Comissões do Parlamento do Mercosul 
não estão se reunindo. O Deputado Beto Albuquerque 
pede que a Mesa Diretora do Parlamento do Mercosul 
repense esse modelo. O Senador Aloízio Mercadante 
pede que seja intercalado o calendário: sexta e sábado 
pela manhã e na segunda. O Senador Sérgio Zambiasi 
propõe se apresente proposta pela qual haja 12 reuni-

ões por ano. Senador Mercadante propõe que o Par-
lamento crie comissão especial sobre Itaipu e sobre a 
questão das papeleiras entre Argentina e Uruguai.

Entram representantes da Autoridade Palesti-
na e da Liga Árabe. O representante da Palestina faz 
referência à Quarta Convenção de Genebra e outros 
instrumentos internacionais que comprovam a ilega-
lidade da presença de Israel em território palestino a 
partir da ocupação em 1967. Diz que o Acordo MER-
COSUL – Israel implicitamente reconhece os assen-
tamentos ilegais de Israel em território palestino. Lem-
brou a presença do Brasil na Conferência de Anápolis 
(Estados Unidos) e considera-o um país chave para 
o processo de paz no Oriente Médio, e lembra que o 
Acordo não ajuda nesse processo. Solicita a exclusão 
dos produtos e materiais, vindos dos assentamentos 
israelenses em território ocupado, dos benefícios ta-
rifários oferecidos pelo Acordo.

A Secretária Liliam diz que o Departamento de 
Negociações Internacionais do Itamaraty fará chegar 
à Representação Brasileira os antecedentes das ne-
gociações e a interpretação que o Governo Brasilei-
ro dá ao tema. O Deputado Nilson Mourão esclarece 
que já se reuniu com autoridades do Itamaraty a esse 
respeito.

A reunião encerrou-se às 9:40 hrs.
A VIII Sessão Ordinária do Parlamento do MER-

COSUL teve início às 10 hrs, no Edifício MERCOSUL, 
com exposição do Sr. Julian Ricard, Coordenador da 
Unidade Técnica do FOCEM.

São aprovadas as atas da VII Sessão Ordinária 
e da I Sessão Extraordinária de 2007. Tomam posse 
os parlamentares Mabel Muller (Argentina) e Nilson 
Mourão (Brasil).

É lido convite pelo Parlamentar Roberto Conde 
para seminário sobre as negociações da Rodada de 
Doha, patrocinado pela OMC, em Montevidéu em 1º 
de abril de 2008. É apresentado o novo Diretor da Se-
cretaria do MERCOSUL, Sr. José Manuel Quijano.

São lidas notas e comunicações e as propostas 
apresentadas pelos Senhores parlamentares.

É aberto o período de “Tema Livre” (RI, Art. 123,d). 
Fiz o uso da palavra seguido dos parlamentares Beto 
Albuquerque, Juan José Dominguez, Claudio Díaz, 
Nilson Mourão, Alberto Castellar, Eber da Rosa, Elida 
Vigo, Fabián Rios e Inácio Arruda.

Às 12:45 hrs. tem início a discussão e votação 
da Ordem do Dia.

É lido e aprovada Proposta de Disposição sobre 
a integração das comissões permanentes.

Foi colocada em votação a proposta de agenda do 
PM para 2008. O Deputado Beto Albuquerque propõe 
dois dias de reunião para que as comissões possam 
se reunir. O Senador Aloísio Mercadante solicita que 
as reuniões sejam intercaladas mês a mês nas segun-
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das e sextas-feiras. O Dep. Doreen Ibarra propõe que 
as comissões se reúnam em qualquer país no meio 
do mês. A proposta vai à Mesa Diretora.

O Senador González Nuñez solicita que os demais 
países revejam suas respectivas leis eleitorais para in-
cluir a eleição direta para parlamentar do MERCOSUL. 
Propõe modificar o Artigo pertinente do Protocolo para 
ajustar as eleições diretas ao calendário eleitoral de 
cada país, ajustar os mandatos também.

O Senador Geraldo Mesquita reforça preocupa-
ções sobre funcionamento das Comissões e propõe 
seja proposto também um calendário para as reuniões 
das comissões.

O Deputado Claudio Diaz apresenta informe da Co-
missão Especial sobre a Febre Aftosa, que é aprovado.

É aprovada Disposição que aprova o Acordo In-
terinstitucional entre o Parlamento do MERCOSUL e 
a União de Parlamentares do MERCOSUL.

É aprovado informe da Comissão de Assuntos 
Internos e Orçamento sobre Fundo Provisional dos 
Funcionários do PM e Organograma do Órgão. A Co-
missão propõe seja elaborado regulamento para o 
Fundo em 30 dias.

É aprovada Declaração de Solidariedade aos 
seqüestrados pelas FARC.

Aprovada Declaração favorável ao multilateralis-
mo, que felicita ao Grupo do Rio e a OEA pela solu-
ção encontrada para a recente crise entre Equador e 
Colômbia, manifesta a determinação do Parlamento 
do MERCOSUL em contribuir para que a América do 

Sul continue a ser uma região em que predomine a 
cooperação e a solução negociada dos conflitos, com 
vistas à sua integração nos marcos de democracias 
prósperas, estáveis e socialmente justas.

É discutida Proposta de Declaração de apoio à 
idéia de criação do Conselho Sul-Americano de Defesa. 
O Plenário decide distribuí-lo à Comissão de Assuntos 
internos e Defesa.

É aprovado informe da Comissão de Assuntos 
Financeiros, Econômicos, Fiscais e Monetários sobre 
Comunicação que notifica a realização de uma Audiên-
cia Pública de Informação, discussão e avaliação dos 
acordos vigentes entre o Brasil e o Paraguai acerca de 
Itaipu Binacional e solicita à Mesa Diretora que convide 
os diretores paraguaio e brasileiro.

Estiveram presentes os seguintes membros da Re-
presentação Brasileira no Parlamento do MERCOSUL:

Senador Inácio Arruda, Senador Cristovam Bu-
arque, Senador Romeu Tuma, Senador Geraldo Mes-
quita Junior, Senador Pedro Simon, Senador Sér-
gio Zambiasi, Senador Aloízio Mercadante, Senador 
Efraim Morais, Deputado Beto Albuquerque, Deputado 
Germano Bonow, Deputado Cláudio Diaz, Deputado 
George Hilton, Deputado Geraldo Thadeu, Deputado 
Nilson Mourão, Deputado Cezar Schirmer e Deputado 
José Paulo Tóffano.

A sessão é encerrada às 15:00 hrs.
Este é o nosso relatório. – Max Rosenmann, 

Deputado Federal (PMDB – PR).
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DEPUTADO CEZAR SCHIRMER

RELATÓRIO DE VIAGEM

A VIII Sessão Ordinária do Parlamento do MER-
COSUL, realizada, no dia 31 de março de 2008, na cida-
de de Montevidéo – República Oriental do Uruguai.

A Representação Brasileira composta de Deputa-
dos Federais e Senadores, designados pelo Congresso 
Nacional, nos termos das Disposições Transitórias 1ª, 
2ª e 3º do Protocolo Constitutivo do Parlamenrto do 
Mercosul, combinados com os artigos 57,§ 5º, da CF 
e 9º do Regimento Comum, de acordo com as indica-
ções das Lideranças Partidárias.

Na noite de 30 de março de 2008 o Embaixador 
brasileiro junto à Aladi e ao Mercosul, Regis Arslanian, 
ofereceu jantar aos integrantes da Representação Bra-
sileira no Parlamento do Mercosul (PM).

Dia: 31.03.2008 – às 8:30 horas, foi realizada, 
como de praxe, reunião interna da Representação Brasi-
leira, durante café da manhã de trabalho oferecido pela 
Delegação do Brasil junto à Aladi e ao Mercosul.

O Presidente, Senador Geraldo Mesquita, abre 
a reunião e passa a palavra ao Deputado Nilson Mou-
rão, que propõe debater o Tratado de Livre Comércio 
Mercosul–israel, para incluir mecanismo de salvaguar-
da para produtos que venham de territórios palestinos 
ocupados por Israel. E solicita que a delegação ouça 
apresentação de representantes da Autoridade Pales-
tina e da Liga Árabe sobre o tema.

É secundado pelo Senador Cristovam Buarque.
O Deputado Max Rosenmann fala primeiramente 

sobre a necessidade de que parlamentares do MER-
COSUL se posicionem por grupo político e não por 
país, tendo em vista o interesse nacional. Ele argu-
menta que o assunto não foi previamente analisado 
pela Representação brasileira.

O Senador Aloísio Mercadante secunda o pleito 
do Deputado Nilson Mourão.

O Deputado Germano Bonow lembra que alguém 
da Embaixada brasileira junto ao Mercosul deveria estar, 
também, presente ao debate e que os negociadores 
brasileiros também deveriam ser ouvidos no âmbito 
das Comissões de Relações Exteriores do Congresso 
Nacional. O Deputado George Hilton propõe que um 
representante de Israel também seja ouvido. A repre-
sentante da Delegação Brasileira junto à Aladi e ao 
Mercosul, Secretária Liliam Beatris Chagas de Moura, 
é convidada a sentar-se à mesa.

O Senador Romeu Tuma externa sua preocupa-
ção porque as Comissões do Parlamento do Mercosul 
não estão se reunindo. O Deputado Beto Albuquerque 
pede que a Mesa Diretora do Parlamento do Mercosul 
repense esse modelo. O Senador Aloizio Mercadante 

pede que seja intercalado o calendário: sexta e sábado 
pela manhã e na segunda. O Senador Sérgio Zambiasi 
propõe se apresente proposta pela qual haja 12 reuni-
ões por ano. Senador Mercadante propõe que o Par-
lamento crie comissão especial sobre Itaipu e sobre a 
questão das papeleiras entre Argentina e Uruguai.

Representantes da Autoridade Palestina e da Liga 
Árabe. O representante da Palestina faz referência à 
Quarta Convenção de Genebra e outros instrumentos 
internacionais que comprovam a ilegalidade da pre-
sença de Israel em território palestino a partir da ocu-
pação em 1967. Diz que o Acordo Mercosul – Israel 
implicitamente reconhece os assentamentos ilegais de 
Israel em território palestino. Lembrou a presença do 
Brasil na Conferência de Anápolis (Estados Unidos) e 
considera – o um país chave para o processo de paz 
no Oriente Médio, e lembra que o Acordo não ajuda 
nesse processo. Solicita a exclusão dos produtos e 
materiais, vindos dos assentamentos israelenses em 
território ocupado, dos benefícios tarifários oferecidos 
pelo Acordo.

A Secretária Liliam diz que o Departamento de 
Negociações Internacionais do Itamaraty fará chegar 
à Representação Brasileira os antecedentes das ne-
gociações e a interpretação que o Governo Brasileiro 
dá ao tema.

A reunião encerrou-se às 9:40 hrs.
A VIII Sessão Ordinária do Parlamento do MER-

COSUL teve inicio às 10 hrs, no Edifício MERCOSUL, 
com exposição do Sr. Julian Ricard, Coordenador da 
Unidade Técnica do Focem.

São aprovadas as atas da VII Sessão Ordinária 
e da 1 Sessão Extraordinária de 2007.

Tomam posse os parlamentares Mabel MuIler 
(Argentina) e Nilson Mourão (Brasil).

São lidas notas e comunicações e as propostas 
apresentadas pelos Senhores parlamentares.

Às 12 horas 45min.: tem início a discussão e vo-
tação da Ordem do Dia.

É lido e aprovado Proposta de Disposição sobre 
a integração das comissões permanentes.

Foi colocada em votação a proposta de agenda do 
PM para 2008. O Deputado Beto Albuquerque propõe 
dois dias de reunião para que as comissões possam 
se reunir. O Senador Aloísio Mercadante solicita que 
as reuniões sejam intercaladas mês a mês nas segun-
das e sextas-feiras. O Dep. Doreen Ibarra propõe que 
as comissões se reúnam em qualquer pais no meio 
do mês. A proposta vai à Mesa Diretora.

O Senador González Nuñez solicita que os demais 
países revejam suas respectivas leis eleitorais para 
incluir a eleição direta para parlamentar do Mercosul. 
Propõe modificar o Artigo pertinente do Protocolo para 
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ajustar as eleições diretas ao calendário eleitoral de 
cada pais, ajustar os mandatos também.

O Senador Geraldo Mesquita reforça preocupa-
ções sobre funcionamento das Comissões e propõe 
seja proposto também um calendário para as reuniões 
das comissões.

O Deputado Claudio Diaz apresenta informe da 
Comissão Especial sobre a Febre Aftosa, que é apro-
vado.

É aprovada Disposição que aprova o Acordo 
Interinstitucional entre o Parlamento do Mercosul e a 
União de Parlamentares do Mercosul.

É aprovado informe da Comissão de Assuntos 
Internos e Orçamento sobre Fundo Provisional dos 
Funcionários do PM e Organograma do Órgão. A Co-
missão propõe seja elaborado regulamento para o 
Fundo em 30 dias.

É aprovada Declaração de Solidariedade aos se-
qüestrados pelas FARC Aprovada Declaração favorável 
ao multilateralismo, que felicita ao Grupo do Rio e a 
OEA pela solução encontrada para a recente crise entre 
Equador e Colômbia, manifesta a determinação do Par-
lamento do Mercosul em contribuir para que a América 
do Sul continue a ser uma região em que predomine a 
cooperação e a solução negociada dos conflitos, com 
vistas à sua integração nos marcos de democracias 
prósperas, estáveis e socialmente justas.

E discutida Proposta de Declaração de apoio à 
idéia de criação do Conselho Sul-Americano de Defesa. 

O Plenário decide distribuí-lo à Comissão de Assuntos 
internos e Defesa.

É aprovado informe da Comissão de Assuntos 
Financeiros, Econômicos, Fiscais e Monetários sobre 
Comunicação que notifica a realização de uma Audiên-
cia Pública de Informação, discussão e avaliação dos 
acordos vigentes entre o Brasil e o Paraguai acerca de 
ltaipú Binacional e solicita à Mesa Diretora que convide 
os diretores paraguaios e brasileiros.

Estiveram presentes os seguintes membros da 
Representação Brasileira no Parlamento do Merco-
sul:

Senadores: Inácio Arruda, Cristovam Buarque, 
Romeu Tuma, Geraldo Mesquita Junior, Pedro Simon, 
Sérgio Zambiasi, Aloizio Mercadante, Efraim Morais.

Deputados: Beto Albuquerque, Germano Bonow, 
Cláudio Diaz, Deputado George Hilton, Geraldo Tha-
deu, Nilson Mourâo, Max Rosenmann, Cezar Schirmer 
e José Paulo Tóffano.

A sessão é encerrada às 15h00min.

Considerações Finais:

Esta descrição que apresento, salientando sempre 
o nível de excelência do encontro, onde os participan-
tes tiveram a oportunidade de assistir e opinar, propor-
cionando também um contato diretos com autoridades 
políticas de outros países, e líderes partidários.

Este é o relatório que apresento.
Brasília, 03 de abril de 2008. – Cezar Schirmer, 

Deputado Federal, PMDB/RS.
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RELATÓRIO DE VIAGEM

Objetivo: Participação na 8a Sessão Plenária do Par-
lamento do Mercosul, no período de 30 de março a 1º 
de abril de 2008

Local: Montevidéu, Uruguai.

Saída: 30 de março de 2008.

Retorno: 1º de abril de 2008.

Meio De Transporte: Próprio.

Atividades Realizadas: Como primeiro compromisso, 
na noite de 30 de março de 2008 o Embaixador bra-
sileiro junto à Aladi e ao Mercosul, Regis Arslanian, 
ofereceu jantar aos integrantes da Representação 
Brasileira no Parlamento do Mercosul.

No dia seguinte, às 8h30 horas, foi realizada, 
como de praxe, reunião interna da Representação Brasi-
leira, durante café da manhã de trabalho oferecido pela 
Delegação do Brasil junto à Aladi e ao Mercosul.

A VIII Sessão Ordinária do Parlamento do Mer-
cosul teve início às 10 horas, no Edifício Mercosul, 
com exposição do Sr. Julian Ricard, Coordenador da 
Unidade Técnica do Focem.

Foram aprovadas as atas da VII Sessão Ordinária 
e da I Sessão Extraordinária de 2007. Tomam posse 
os parlamentares Mabel Muller (Argentina) e Nilson 
Mourão (Brasil).

É lido convite pelo Parlamentar Roberto Conde 
para seminário sobre as negociações da Rodada de 
Doha, patrocinado pela OMC, em Montevidéu em 1º 
de abril de 2008. É apresentado o novo Diretor da Se-
cretaria do Mercosul, Sr. José Manuel Quijano.

No período do “Tema Livre” (RI, Art. 123, d), fiz 
uso da palavra onde defendi a importância das hidrovias 
para a integração mercosulina e propus a criação de 
Comissão Especial, no âmbito da Comissão de Trans-
portes, Infra-Estrutura, Recursos Energéticos, Agricul-
tura, Pecuária e Pesca para tratar sobre o tema.

Às 12h45 teve início a discussão e votação da 
Ordem do Dia com a leitura e aprovação da Propos-
ta de Disposição sobre a integração das comissões 
permanentes.

Foi colocada em votação a proposta de agenda do 
Parlamento para 2008. O Deputado Beto Albuquerque 
propôs dois dias de reunião para que as comissões 
possam se reunir. O Senador Aloizio Mercadante so-
licitou que as reuniões sejam intercaladas mês a mês 
nas segundas e sextas-feiras. O Dep. Doreen Ibarra 
propôs que as comissões se reunissem em qualquer 
país no meio do mês. A proposta foi encaminhada à 
Mesa Diretora.

O Senador González Nuñez solicitou que os de-
mais países revejam suas respectivas leis eleitorais para 
incluir a eleição direta para parlamentar do Mercosul. 

Propõe modificar o artigo pertinente do Protocolo para 
ajustar as eleições diretas ao calendário eleitoral de 
cada país, ajustando, também, os mandatos.

O Senador Geraldo Mesquita manifestou a preo-
cupações sobre funcionamento das Comissões e su-
geriu que seja proposto, também, um calendário para 
as reuniões das comissões.

Apresentei informe da Comissão Especial sobre a 
febre aftosa, que foi aprovado na íntegra, onde defendi 
o fortalecimento econômico da produção agropecuária 
como fator fundamental para a geração de empregos, 
buscando evitar a todo custo a perda de rebanhos e 
de espaço no mercado mundial.

Foi aprovada disposição que aprova o Acordo 
Interinstitucional entre o Parlamento do Mercosul e a 
União de Parlamentares do Mercosul.

Foi aprovado informe da Comissão de Assuntos 
Internos e Orçamento sobre Fundo Provisional dos 
Funcionários do Parlamento do Mercosul e Organo-
grama do Órgão. A Comissão propõe seja elaborado 
regulamento para o Fundo em 30 dias.

Foi aprovada, também, a Declaração de Solida-
riedade aos seqüestrados pelas FARC. Aprovada de-
claração favorável ao multilateralismo, que felicita ao 
Grupo do Rio e a OEA pela solução encontrada para a 
recente crise entre Equador e Colômbia, manifestada 
a determinação do Parlamento do Mercosul em con-
tribuir para que a América do Sul continue a ser uma 
região em que predomine a cooperação e a solução 
negociada dos conflitos, com vistas à sua integração 
nos marcos de democracias prósperas, estáveis e so-
cialmente justas.

Foi discutida Proposta de Declaração de apoio à 
idéia de criação do Conselho Sul-Americano de Defesa. 
O Plenário decide distribuí-lo à Comissão de Assuntos 
internos e Defesa.

Foi aprovado informe da Comissão de Assuntos 
Financeiros, Econômicos, Fiscais e Monetários sobre 
Comunicação que notifica a realização de uma Audiên-
cia Pública de Informação, discussão e avaliação dos 
acordos vigentes entre o Brasil e o Paraguai acerca de 
Itaipu Binacional e solicita à Mesa Diretora que convide 
os diretores paraguaio e brasileiro.

Estiveram presentes os seguintes membros da 
Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul: 
Senador Inácio Arruda, Senador Cristovam Buarque, 
Senador Romeu Tuma, Senador Geraldo Mesquita Ju-
nior, Senador Pedro Simon, Senador Sérgio Zambiasi, 
Senador Aloizio Mercadante, Senador Efraim Morais, 
Deputado Beto Albuquerque, Deputado Germano Bo-
now, Deputado Claudio Diaz, Deputado George Hilton, 
Deputado Geraldo Thadeu, Deputado Nilson Mourão, 
Deputado Max Rosenmann, Deputado Cezar Schirmer 
e Deputado José Paulo Tóffano. – Deputado Claudio 
Diaz, PSDB – RS.
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RELATÓRIO DE VIAGEM  
DA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 

Sobre Cooperação Contra Crimes – 1º e 2 de 
abril de 2008 – Estrasburgo

No primeiro painel, foi ressaltado o fato de o 
computador ter se tornado ao mesmo tempo um ins-
trumento e um alvo para a prática de crimes informá-
ticos. Salientou-se como a lentidão da cooperação 
internacional prejudica a investigação desse tipo de 
infração. Destacou-se o uso da internet para a prática 
do terrorismo e da pornografia infantil. Defendeu-se a 
criação de um sistema de informações comum para os 
países e treinamento, não só de autoridades policiais, 
mas também judiciais.

No segundo painel, explicou-se a forma de atua-
ção dos criminosos que utilizam a internet, salientando-
se como o foco, aos poucos, tem sido redirecionado 
de contas correntes de pessoas físicas para contas 
correntes de grandes corporações. Falou-se de várias 
modalidades criminosas praticadas pela internet, tais 
como phishing e Identity theft. Ressaltou-se que, ao 
contrário de outros tipos de crime, a investigação dos 
crimes praticados pela internet requer, indispensavel-
mente, a cooperação do setor privado, representado 
pelos ISP (internet service providers). Algumas ques-

tões relacionadas à responsabilidade dos provedores 
foram levantadas.

Ainda no primeiro dia, no período da tarde, o 
tema do workshop restringiu-se ao estabelecimento 
de procedimentos que possam diminuir a burocracia 
bem como aumentar a confiabilidade e a velocidade 
da troca de informações entre autoridades públicas e 
provedores de internet. Algumas regras básicas foram 
estabelecidas, tais como a necessidade de que as re-
quisições sejam feitas por escrito com um número de 
registro, referência ao suporte legal do pedido e o dado 
específico solicitado bem como a necessidade que os 
provedores de internet reportem crimes praticados em 
suas redes quando tomarem conhecimento.

Continuou-se a discussão sobre os procedimen-
tos de cooperação entre autoridades públicas e pro-
vedores. Um texto ao final dos debates foi produzido 
e pode ser encontrado no seguinte endereço: http://
www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/economiccrime/
cybercrime/cy%20activity%20Interface2008/567_prov-
d-guidelines_provisional2_3April2008.pdf

No segundo dia de conferência, o 3º workshop 
discutiu que uma das principais características dos 
cibercrimes é que, ao contrário de outros tipos de in-
fração, ele não pode ser investigado sem a coopera-
ção do setor privado. Levantaram-se, porém, muitas 
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dúvidas sobre quais tipos de informação podem ser 
compartilhadas entre o setor público e o privado e 
para quais dessas é necessária autorização judicial. 
Ressaltou-se a necessidade de conciliar a proteção da 
privacidade com a preservação da segurança pública 
e discutiram-se procedimentos para inserir a indústria 
da internet no sistema criminal.

Foram destacadas diversas iniciativas de orga-
nizações internacionais no combate ao terrorismo e à 
exploração sexual infantil. Levantou-se a possibilidade 
de inserir algum tipo de regulação nas respectivas leis 
sobre telecomunicações. Discutiu-se também sobre a 
eventual necessidade de regulação dos serviços de 
criptografia bem como a necessidade de regulação 
de serviços VOIP (Voice Over Internet Protocol), tais 
como o Skype.

A reunião no período da tarde foi destinada a 
apresentar as conclusões e os acordos obtidos durante 
os debates realizados nos diversos Workshops. Aqui, 
foram apresentadas as diretrizes de cooperação entre 
autoridades públicas e o setor privado, bem como al-
gumas diretrizes para tornar mais efetiva a cooperação 
internacional entre as diversas polícias.

Na sessão de encerramento houve uma divulga-
ção das próximas conferências sobre o tema e a rea-
lização de breves discursos de autoridades de alguns 
países. Falou pelo Brasil o Senador Eduardo Azeredo, 
apresentando algumas explicações sobre o substitutivo 
em trâmite no Senado e a necessidade de retorno do 
Projeto de Lei à Câmara dos Deputados após a apro-
vação da proposição pelo Plenário daquela Casa. – 
Deputado Colbert Martins (PMDB – BA).
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RELATÓRIO DE VIAGEM

RELATÓRIO DE VIAGEM EM MISSÃO OFICIAL, 
REALIZADA NO DIA 3 DE ABRIL DE 2008,  

PARA TRABALHOS DA CPI  
DO SISTEMA CARCERÁRIO, NO MUNICÍPIO  

DE SALVADOR, NO ESTADO DA BAHIA

Nos termos dos Requerimentos nºs 59/2007 e 
95/2007 (de autoria da Deputada Cida Diogo, aprova-
dos nas reuniões de 11 de setembro e 23 de outubro 
de 2007, respectivamente) e 94/2007 (de autoria do 
Deputado Domingos Dutra, aprovado na reunião de 
23 de outubro de 2007), da Comissão Parlamentar de 
Inquérito destinada a investigar o Sistema Carcerário 
Brasileiro, a CPI esteve no Estado da Bahia, no dia 3 
de abril de 2008.

O Deputado Domingos Dutra – Relator, o Deputa-
do Neucimar Fraga – Presidente e as Deputadas Cida 
Diogo (PT – RJ) e Jusmari Oliveira (PR – BA), formaram 
o grupo de parlamentares nesta diligência.

Os integrantes da CPI visitaram a Penitenciária 
Lemos de Brito e o Presídio Feminino de Salvador.

A CPI encontrou nos presídios de Salvador, uma 
realidade semelhante à do resto do país: superlota-
ção, falta de assistência médica, jurídica e defensoria 
pública, condições precárias e insalubres das celas, 

péssimas qualidade das refeições, entre outras irregu-
laridades. Na Penitenciária Lemos de Brito, constatou-
se que os administradores permitem comércio ilegal 
para conviver bem com os presos. Os presos vendem 
de cigarros até alimentos.

Na Assembléia Legislativa do Estado da Bahia 
foram ouvidos a Drª Marília Muricy Machado Pinto, 
Secretária de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos 
Humanos, Eliane Almeida, Coordenadora de Estudos 
e Desenvolvimento de Gestão Penal, Júlio Cesar Fer-
reira dos Santos, Assessor da Secretaria de Estado 
da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Denise da 
Rocha Feurinho, Coordenadora de Gestão Integrada 
das Ações Penais, Dr. Geder Luiz Rocha Gomes, Pro-
motor da Vara de Execuções Penais, Drª Andremara 
dos Santos de Oliveira Paixão, Juíza Titular da VEC 
da Capital, Marcos Antonio Pithon – Defensor Público, 
Dr. Davi Pedreira de Souza, Advogado Representan-
do a Pastoral Carcerária, Luís Alberto Bonfim Sousa, 
Representante dos Agentes Penitenciários, Dr. Mau-
rício Saporito, Defensor Público e Cláudio Augusto 
Dactro de Freitas, Juiz de Direito e Corregedor Geral 
da Justiça.

Brasília, 14 de abril de 2008. – Deputado Domin-
gos Dutra, Relator.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 243, DE 2008 

(Do Sr.Nelson Goetten e outros)

Introduz parágrafo no art. 100 da Cons-
tituição Federal, retirando idosos e porta-
dores de doença grave ou incapacitante da 
ordem de precatórios.

Despacho: Apense-se à(ao) PEC-
250/2004. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É introduzido o § 1º-B no art. 100 da Cons-

tituição Federal com a redação seguinte:
“Art. 100. ...............................................
§ 1º-B Os créditos de quaisquer natu-

rezas, inclusive alimentícia, de idoso e/ou de 
portadores de doença grave ou incapacitan-
te, independem de precatórios, devendo os 
pagamentos serem efetuados imediatamente 
após o trânsito em julgado da sentença con-
denatória”.

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

Art. 2º Esta Emenda à Constituição entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

Com a modificação que esta Proposta introduz, 
retiram-se os créditos de natureza alimentar e, de na-
turezas outras conquistados após trânsito em julgado 
de respectiva sentença condenatória, referentes a 
pessoas idosas e/ou pessoas portadoras de doença 
grave ou incapacitante, das ordens de precatórios e, 
desse modo, eles passam a ter a preferência máxima 
de pagamento em nosso sistema. A idéia é privilegiar, 
especialmente, aqueles cuja expectativa de vida é li-
mitada e que devem fruir os seus direitos antes que 
deixem a vida.

Sendo esses créditos devidos pelas Fazendas 
Públicas, o seu não pagamento durante a vida do cre-
dor constitui um fato gravíssimo e lastimável que deni-
gre a imagem do Governo Federal, dos Estados e dos 
Municípios, entre os cidadãos. Corrigir essa injustiça 
é imperativo inafastável.

Ante o exposto, conto com o apoio de meus ilus-
tres Pares à presente Proposta.

Sala das Sessões, 09 de Abril de 2007. – Nelson 
Goetten, Deputado Federal (PR/SC).

Proposição: PEC 0243/08
Autor: NELSON GOETTEN E OUTROS
Data de Apresentação: 09/04/2008 6:28:00 PM
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Ementa: Introduz parágrafo no art. 100 da Constituição 
Federal, retirando idosos e portadores de doença grave 
ou incapacitante da ordem de precatórios.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas:

Confirmadas: 216
Não Conferem: 012
Fora do Exercício: 000
Repetidas: 076
Ilegíveis: 000
Retiradas: 000
Total: 304

Assinaturas Confirmadas

1-SÉRGIO MORAES (PTB-RS)
2-MAURO LOPES (PMDB-MG)
3-CHICO LOPES (PCdoB-CE)
4-EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ)
5-EDUARDO SCIARRA (DEM-PR)
6-MAURO NAZIF (PSB-RO)
7-DR. TALMIR (PV-SP)
8-LEONARDO MONTEIRO (PT-MG)
9-NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP)
10-FÁBIO FARIA (PMN-RN)
11-NELSON GOETTEN (PR-SC)
12-RATINHO JUNIOR (PSC-PR)
13-LEANDRO VILELA (PMDB-GO)
14-LUCIANA GENRO (PSOL-RS)
15-GERALDO PUDIM (PMDB-RJ)
16-FELIPE MAIA (DEM-RN)
17-JAIME MARTINS (PR-MG)
18-JAIR BOLSONARO (PP-RJ)
19-DAVI ALVES SILVA JÚNIOR (PDT-MA)
20-MARCOS MEDRADO (PDT-BA)
21-MARCOS ANTONIO (PRB-PE)
22-ADÃO PRETTO (PT-RS)
23-JOSÉ OTÁVIO GERMANO (PP-RS)
24-JUSMARI OLIVEIRA (PR-BA)
25-GLADSON CAMELI (PP-AC)
26-VALADARES FILHO (PSB-SE)
27-DAVI ALCOLUMBRE (DEM-AP)
28-DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA)
29-HERMES PARCIANELLO (PMDB-PR)
30-ANTONIO BULHÕES (PMDB-SP)
31-LELO COIMBRA (PMDB-ES)
32-EDIGAR MÃO BRANCA (PV-BA)
33-VIGNATTI (PT-SC)
34-PEDRO WILSON (PT-GO)
35-EDUARDO VALVERDE (PT-RO)
36-RUBENS OTONI (PT-GO)
37-CARLOS ALBERTO CANUTO (PMDB-AL)
38-ALINE CORRÊA (PP-SP)

39-MIGUEL CORRÊA JR. (PT-MG)
40-JUVENIL (PRTB-MG)
41-CARLITO MERSS (PT-SC)
42-PAULO PIMENTA (PT-RS)
43-ELISEU PADILHA (PMDB-RS)
44-FERNANDO DE FABINHO (DEM-BA)
45-RIBAMAR ALVES (PSB-MA)
46-MENDONÇA PRADO (DEM-SE)
47-WALTER IHOSHI (DEM-SP)
48-JOSÉ ROCHA (PR-BA)
49-JULIÃO AMIN (PDT-MA)
50-LUIZ BASSUMA (PT-BA)
51-DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP)
52-ZÉ GERALDO (PT-PA)
53-JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA 
(PV-MG)
54-NELSON MEURER (PP-PR)
55-EUGÊNIO RABELO (PP-CE)
56-RENATO MOLLING (PP-RS)
57-PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB-RS)
58-NEILTON MULIM (PR-RJ)
59-ROBERTO SANTIAGO (PV-SP)
60-RODRIGO DE CASTRO (PSDB-MG)
61-SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP)
62-RENATO AMARY (PSDB-SP)
63-ARNON BEZERRA (PTB-CE)
64-MANATO (PDT-ES)
65-ANSELMO DE JESUS (PT-RO)
66-ROBERTO BRITTO (PP-BA)
67-EDUARDO AMORIM (PSC-SE)
68-EDMAR MOREIRA (DEM-MG)
69-MARCELO GUIMARÃES FILHO (PMDB-BA)
70-CHICO ALENCAR (PSOL-RJ)
71-ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP)
72-VILSON COVATTI (PP-RS)
73-GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE)
74-ELIENE LIMA (PP-MT)
75-MÁRIO HERINGER (PDT-MG)
76-ANTONIO CRUZ (PP-MS)
77-JOÃO CARLOS BACELAR (PR-BA)
78-ILDERLEI CORDEIRO (PPS-AC)
79-DR. NECHAR (PV-SP)
80-NEUCIMAR FRAGA (PR-ES)
81-AUGUSTO FARIAS (PTB-AL)
82-JOSEPH BANDEIRA (PT-BA)
83-GERALDO RESENDE (PMDB-MS)
84-TADEU FILIPPELLI (PMDB-DF)
85-NEUDO CAMPOS (PP-RR)
86-TATICO (PTB-GO)
87-ADEMIR CAMILO (PDT-MG)
88-CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP)
89-PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE)
90-SILVINHO PECCIOLI (DEM-SP)
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91-FERNANDO FERRO (PT-PE)
92-CLEBER VERDE (PRB-MA)
93-DR. UBIALI (PSB-SP)
94-MIGUEL MARTINI (PHS-MG)
95-FERNANDO MELO (PT-AC)
96-RICARDO BARROS (PP-PR)
97-AYRTON XEREZ (DEM-RJ)
98-PAULO ROBERTO (PTB-RS)
99-LEONARDO VILELA (PSDB-GO)
100-VINICIUS CARVALHO (PTdoB-RJ)
101-VALTENIR PEREIRA (PSB-MT)
102-SANDRO MABEL (PR-GO)
103-JOÃO PAULO CUNHA (PT-SP)
104-PEDRO FERNANDES (PTB-MA)
105-PAULO ROCHA (PT-PA)
106-MARCO MAIA (PT-RS)
107-MÁRCIO FRANÇA (PSB-SP)
108-JOÃO MAGALHÃES (PMDB-MG)
109-MARCIO JUNQUEIRA (DEM-RR)
110-EDIO LOPES (PMDB-RR)
111-OSÓRIO ADRIANO (DEM-DF)
112-FLÁVIO BEZERRA (PMDB-CE)
113-JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV-SP)
114-ANDRÉ DE PAULA (DEM-PE)
115-ALEXANDRE SANTOS (PMDB-RJ)
116-CIRO PEDROSA (PV-MG)
117-FILIPE PEREIRA (PSC-RJ)
118-OSVALDO REIS (PMDB-TO)
119-EUDES XAVIER (PT-CE)
120-WALDIR NEVES (PSDB-MS)
121-ZONTA (PP-SC)
122-ANÍBAL GOMES (PMDB-CE)
123-CARLOS WILLIAN (PTC-MG)
124-JOAQUIM BELTRÃO (PMDB-AL)
125-REGIS DE OLIVEIRA (PSC-SP)
126-COLBERT MARTINS (PMDB-BA)
127-BARBOSA NETO (PDT-PR)
128-JOSÉ AIRTON CIRILO (PT-CE)
129-PAULO HENRIQUE LUSTOSA (PMDB-CE)
130-CARLOS SOUZA (PP-AM)
131-WALTER PINHEIRO (PT-BA)
132-EDGAR MOURY (PMDB-PE)
133-FRANCISCO TENORIO (PMN-AL)
134-REGINALDO LOPES (PT-MG)
135-PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA (PSDB-GO)
136-DAGOBERTO (PDT-MS)
137-JÚLIO DELGADO (PSB-MG)
138-JOÃO OLIVEIRA (DEM-TO)
139-DR. PINOTTI (DEM-SP)
140-ÁTILA LINS (PMDB-AM)
141-MARIA DO CARMO LARA (PT-MG)
142-RAFAEL GUERRA (PSDB-MG)
143-GUSTAVO FRUET (PSDB-PR)

144-LÉO VIVAS (PRB-RJ)
145-GIVALDO CARIMBÃO (PSB-AL)
146-EDUARDO LOPES (PSB-RJ)
147-ROSE DE FREITAS (PMDB-ES)
148-PAULO PIAU (PMDB-MG)
149-JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM-SC)
150-MARCELO ORTIZ (PV-SP)
151-LÚCIO VALE (PR-PA)
152-MARCONDES GADELHA (PSB-PB)
153-FÉLIX MENDONÇA (DEM-BA)
154-JOÃO DADO (PDT-SP)
155-REINALDO NOGUEIRA (PDT-SP)
156-MOACIR MICHELETTO (PMDB-PR)
157-TAKAYAMA (PSC-PR)
158-SABINO CASTELO BRANCO (PTB-AM)
159-ALEX CANZIANI (PTB-PR)
160-JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PR-MG)
161-LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO)
162-RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-CE)
163-JORGE KHOURY (DEM-BA)
164-JOÃO MATOS (PMDB-SC)
165-SIMÃO SESSIM (PP-RJ)
166-PINTO ITAMARATY (PSDB-MA)
167-GEORGE HILTON (PP-MG)
168-RAUL HENRY (PMDB-PE)
169-DÉCIO LIMA (PT-SC)
170-MARIA HELENA (PSB-RR)
171-LEANDRO SAMPAIO (PPS-RJ)
172-OLAVO CALHEIROS (PMDB-AL)
173-EVANDRO MILHOMEN (PCdoB-AP)
174-NILSON PINTO (PSDB-PA)
175-CEZAR SCHIRMER (PMDB-RS)
176-ULDURICO PINTO (PMN-BA)
177-BENEDITO DE LIRA (PP-AL)
178-NELSON TRAD (PMDB-MS)
179-MANUELA D’ÁVILA (PCdoB-RS)
180-MAGELA (PT-DF)
181-GILMAR MACHADO (PT-MG)
182-ANTÔNIO ANDRADE (PMDB-MG)
183-DELEY (PSC-RJ)
184-DEVANIR RIBEIRO (PT-SP)
185-FRANCISCO RODRIGUES (DEM-RR)
186-PEDRO NOVAIS (PMDB-MA)
187-BILAC PINTO (PR-MG)
188-EDMILSON VALENTIM (PCdoB-RJ)
189-MARCELO CASTRO (PMDB-PI)
190-MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS)
191-LUIZA ERUNDINA (PSB-SP)
192-ASSIS DO COUTO (PT-PR)
193-AELTON FREITAS (PR-MG)
194-PEDRO CHAVES (PMDB-GO)
195-B. SÁ (PSB-PI)
196-ÁTILA LIRA (PSB-PI)



16344 Sábado 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2008

197-MAURO BENEVIDES (PMDB-CE)
198-EDUARDO DA FONTE (PP-PE)
199-LINCOLN PORTELA (PR-MG)
200-LÁZARO BOTELHO (PP-TO)
201-ANGELA AMIN (PP-SC)
202-ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA)
203-VITOR PENIDO (DEM-MG)
204-VELOSO (PMDB-BA)
205-EDINHO BEZ (PMDB-SC)
206-JOÃO MAIA (PR-RN)
207-GASTÃO VIEIRA (PMDB-MA)
208-FLÁVIO DINO (PCdoB-MA)
209-JURANDIL JUAREZ (PMDB-AP)
210-LUIZ CARREIRA (DEM-BA)
211-OSMAR JÚNIOR (PCdoB-PI)
212-LUCIANO CASTRO (PR-RR)
213-JERÔNIMO REIS (DEM-SE)
214-SARAIVA FELIPE (PMDB-MG)
215-AFONSO HAMM (PP-RS)
216-PEPE VARGAS (PT-RS)

Assinaturas que Não Conferem

1-WELLINGTON ROBERTO (PR-PB)
2-RODOVALHO (DEM-DF)
3-JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT-SP)
4-MAURÍCIO TRINDADE (PR-BA)
5-ALEXANDRE SILVEIRA (PPS-MG)
6-DARCÍSIO PERONDI (PMDB-RS)
7-BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB-MG)
8-VITAL DO RÊGO FILHO (PMDB-PB)
9-ELISMAR PRADO (PT-MG)
10-NELSON BORNIER (PMDB-RJ)
11-PAULO MALUF (PP-SP)
12-GUILHERME MENEZES (PT-BA)

Assinaturas Repetidas

1-MARCOS ANTONIO (PRB-PE)
2-CHICO LOPES (PCdoB-CE)
3-JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV-SP)
4-NEUCIMAR FRAGA (PR-ES)
5-DR. NECHAR (PV-SP)
6-SÉRGIO MORAES (PTB-RS)
7-MÁRIO HERINGER (PDT-MG)
8-FÁBIO FARIA (PMN-RN)
9-DÉCIO LIMA (PT-SC)
10-ALINE CORRÊA (PP-SP)
11-ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA)
12-MANUELA D’ÁVILA (PCdoB-RS)
13-PEDRO NOVAIS (PMDB-MA)
14-NELSON BORNIER (PMDB-RJ)
15-RODRIGO DE CASTRO (PSDB-MG)
16-B. SÁ (PSB-PI)
17-MARCELO CASTRO (PMDB-PI)

18-VALTENIR PEREIRA (PSB-MT)
19-JOÃO PAULO CUNHA (PT-SP)
20-MAURO NAZIF (PSB-RO)
21-VINICIUS CARVALHO (PTdoB-RJ)
22-ÁTILA LINS (PMDB-AM)
23-FLÁVIO DINO (PCdoB-MA)
24-FLÁVIO BEZERRA (PMDB-CE)
25-EDIO LOPES (PMDB-RR)
26-PEDRO NOVAIS (PMDB-MA)
27-ROBERTO SANTIAGO (PV-SP)
28-FERNANDO DE FABINHO (DEM-BA)
29-ELISMAR PRADO (PT-MG)
30-JOÃO CARLOS BACELAR (PR-BA)
31-DELEY (PSC-RJ)
32-MENDONÇA PRADO (DEM-SE)
33-JOSÉ ROCHA (PR-BA)
34-VELOSO (PMDB-BA)
35-LUIZ CARREIRA (DEM-BA)
36-EDUARDO VALVERDE (PT-RO)
37-MANATO (PDT-ES)
38-DEVANIR RIBEIRO (PT-SP)
39-JURANDIL JUAREZ (PMDB-AP)
40-ARNON BEZERRA (PTB-CE)
41-JOSEPH BANDEIRA (PT-BA)
42-MAGELA (PT-DF)
43-EDMAR MOREIRA (DEM-MG)
44-EDMILSON VALENTIM (PCdoB-RJ)
45-BILAC PINTO (PR-MG)
46-ANTONIO CRUZ (PP-MS)
47-PEDRO WILSON (PT-GO)
48-MARCONDES GADELHA (PSB-PB)
49-PAULO HENRIQUE LUSTOSA (PMDB-CE)
50-ADEMIR CAMILO (PDT-MG)
51-GLADSON CAMELI (PP-AC)
52-JOSÉ OTÁVIO GERMANO (PP-RS)
53-ULDURICO PINTO (PMN-BA)
54-ULDURICO PINTO (PMN-BA)
55-ANTONIO BULHÕES (PMDB-SP)
56-EDUARDO LOPES (PSB-RJ)
57-AYRTON XEREZ (DEM-RJ)
58-SILVINHO PECCIOLI (DEM-SP)
59-NILSON PINTO (PSDB-PA)
60-JOÃO MAGALHÃES (PMDB-MG)
61-CEZAR SCHIRMER (PMDB-RS)
62-TADEU FILIPPELLI (PMDB-DF)
63-ELIENE LIMA (PP-MT)
64-EUDES XAVIER (PT-CE)
65-EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ)
66-GERALDO PUDIM (PMDB-RJ)
67-CLEBER VERDE (PRB-MA)
68-ANTONIO BULHÕES (PMDB-SP)
69-JAIME MARTINS (PR-MG)
70-DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA)
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71-BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB-MG)
72-GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE)
73-VILSON COVATTI (PP-RS)
74-PAULO ROBERTO (PTB-RS)
75-MAGELA (PT-DF)
76-TATICO (PTB-GO)

PROJETO DE LEI Nº 3.065, DE 2008 
(Do Sr. Cleber Verde)

Acrescenta os §§ 1º e 2º ao art. 1.725 
do Código Civil, que dispõe sobre o regime 
de bens adotados na união estável, esta-
belecendo-se que na hipótese de existirem 
as causas suspensivas constantes no art. 
1.523 da mesma lei, o regime de bens ado-
tado será obrigatoriamente o da separação 
total de bens, nos termos do art. 1641, in-
cisos I e II. 

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
674/2007. 

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

O Congresso Nacional decreta:
O artigo 1725 do Código Civil, passará a vigorar 

acrescentando-se os parágrafos 1º e 2º, nos seguin-
tes termos:

Art. 1º. Na união estável, salvo contrato escrito 
entre os companheiros, aplica-se às relações patrimo-
niais, no que couber, o regime da comunhão parcial 
de bens.

§ 1º. Quando ocorrerem as condições suspensivas 
constantes do art. 1523 e seus incisos, aplicar-se-á o 
regime da separação obrigatória de bens previsto no 
art. 1641, incisos I e II do código civil.

§ 2º. O regime da Separação Obrigatória de Bens 
se converterá em Comunhão Parcial de Bens se su-
pridas as causas suspensivas, comprovando-se opor-
tunamente.

Justificação

A Lei n º 10.406/02 regulou de uma forma geral 
as relações jurídicas decorrentes da União Estável 
nos artigos 1.723 a 1.727 e nos artigos 1.790 e 1.844 
(estes dois últimos se referindo sobre sucessão he-
reditária). 

Antes desta lei, houve o reconhecimento da União 
Estável no artigo 226, § 3o, da Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), a regu-
lamentação do direito dos companheiros a alimentos e 
à sucessão pela Lei n º 8.971/94 e a regulamentação 
do art. 226, § 3o, da CRFB/88 pela Lei n º 9.278/96.

O Regime de bens tem a função de estabelecer 
as relações econômicas entre os cônjuges durante 
o Casamento, ou entre os companheiros, na União 
Estável, também refletindo suas conseqüências em 
terceiros alheios à relação familiar.

A importância do regime de bens, de uma forma 
geral, se dirige a dois aspectos: 

1) à dissolução de relação matrimonial 
ou de União Estável em vida (no casamento, 
por separação judicial ou divórcio direto, ou 
por reconhecimento e dissolução de União 
Estável);

2) no caso de morte do (a) cônjuge ou 
do (a) companheiro (a), abrindo-se a suces-
são hereditária.

Relativamente à participação dos companheiros 
de União Estável na herança do outro, inicialmente 
cuidaram os artigos 2º e 3º da Lei n º 8.971/94 sobre 
este aspecto, nada se referindo, naquela oportunida-
de, sobre a dissolução em vida, o que foi suprido com 
a edição da Lei n º 9.278/96.

A partir de então, a dissolução da União Estável 
em vida dos companheiros passou a ter uma regula-
mentação legal, aproximando-se do regime da comu-
nhão parcial de bens do Casamento, dispondo em seu 
artigo 5º que:

“Art. 5º. Os bens móveis e imóveis adqui-
ridos por um ou por ambos os conviventes, na 
constância da união estável e a título oneroso, 
são considerados fruto do trabalho e da cola-
boração comum, passando a pertencer a am-
bos, em condomínio e em partes iguais, salvo 
estipulação contrária em contrato escrito.

§ 1º. Cessa a presunção do caput deste 
artigo se a aquisição patrimonial ocorrer com 
o produto de bens adquiridos anteriormente 
ao início da união.

§ 2º. A administração do patrimônio co-
mum dos conviventes compete a ambos, salvo 
estipulação contrário em contrato escrito”.

Com a entrada em vigor da Lei n º 10.406/02 
(Código Civil), em seu artigo 1.725, estabeleceu-se 
que “Na união estável, salvo contrato escrito entre os 
companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no 
que couber, o regime da comunhão parcial de bens”. 

Saliente-se que este regime de bens é aplicável 
somente na hipótese de dissolução em vida entre os 
companheiros, pois, no caso de dissolução por morte 
a regulamentação é realizada pelo artigo 1.790.

Ocorre, porém, que o legislador não se refere 
expressamente ao regime de bens que deverá ser 
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adotado no caso de União Estável aos casos em que 
há causas suspensivas, constantes no Cap. IV do Có-
digo Civil ( artigo 1523 e seus incisos), o que poderá 
ter conseqüências importantes sob vários aspectos: a) 
morte de um dos companheiros; b) confusão patrimo-
nial em relação a ex-cônjuge; c) confusão patrimonial 
e preservação de direitos de herdeiros, em caso de 
óbito de ascendente, dentre outros.

Aduz o § 2º do artigo 1723 que: “As causas sus-
pensivas do art. 1523 não impedirão a caracterização 
da união estável.”

Assim sendo, se causas suspensivas não desca-
racterizam a união estável, e se a tal forma de união 
se dá o Regime da Comunhão Parcial de Bens, ha-
vendo causa suspensiva, poderá haver lesão a patri-
mônio alheio e terceiros prejudicados, ocasionando 
confusão patrimonial tanto em relação a eventuais 
herdeiros, em caso de união estável contraída após 
viuvez, quanto em relação a ex-cônjuge, em caso de 
separação/divórcio.

Pretendendo, portanto, estabelecer paridade de 
tratamento entre casamento e união estável quanto ao 
regime de bens, uma vez que ao Casamento se aplica 
as regras do artigo 1641, inciso I, tornando obrigató-
rio o regime da separação total em caso de existirem 
causas suspensivas, da mesma forma este deverá ser 
aplicado em relação à União Estável, evitando assim 
perecimento de direitos e confusão patrimonial.

O Regime da Separação Total (Absoluta) de bens 
consiste na incomunicabilidade dos bens e dívidas an-
teriores e posteriores ao Casamento, constituindo o 
gênero, desmembrando-se em duas espécies: 

a) Regime da Separação Absoluta na forma Con-
vencional (art. 1.687 e 1.688, do Código Civil); 

b) Regime da Separação Absoluta na forma Obri-
gatória. O regime da Separação de Bens Obrigatória é 
aquele estabelecido no artigo 1.641, do Código Civil, 
o qual determina:

Art.1641. É obrigatório o regime da sepa-
ração de bens no casamento: que se casarão 
neste regime, sem qualquer comunicação dos 
bens ou dívidas:

Inciso I – das pessoas que o contraírem 
com inobservância das causas suspensivas 
da celebração do casamento;

Inciso II – da pessoa maior de sessen-
ta anos;

Inciso III – de pessoas que dependerem, 
para casar, de suprimento judicial.

O legislador obriga tais pessoas a contraírem 
núpcias sob a égide deste regime, o que difere do re-
gime da Separação de Bens Convencional, na qual 

os nubentes, isentos de qualquer dos impedimentos 
anteriormente mencionados, decidem sobre a inco-
municabilidade de seus bens e dívidas, anteriores e 
posteriores ao casamento.

Este impedimento se manifesta em razão de inte-
resses sociais e éticos. Busca-se assegurar a proteção 
patrimonial de pessoas que tenham acumulado algum 
patrimônio durante a vida e, diante da expectativa de 
vida que possuem, possam ser prejudicadas por inte-
resses de terceiros ou mesmo salvaguardar interesses 
de herdeiros ou de ex-cônjuge, quando ainda não rea-
lizada a partilha, por inventário ou por divórcio.

Por tal motivo, deverá tal determinação estender-
se à União Estável, suprindo omissão ou julgamentos 
equivocados, pois entende-se que há omissão quanto 
ao regime de bens a ser adotado em caso de União 
Estável, nos casos em que há condições suspensivas, 
e para evitar perecimento de direitos, é de bom alvitre 
que se estabeleça que o artigo 1641 do Código Civil 
deverá também ser aplicado aos casos em que se der 
a União Estável.

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

Sala de Sessões, 24 de março de 2008. – Depu-
tado Cleber Verde.

PROJETO DE LEI Nº 3.092, DE 2008 
(Da Sra. Luciana Genro)

Altera o art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, acrescentando disposi-
tivos relativos a celebração de convênio, 
acordo, ajuste, termo de parceria ou outro 
instrumento congênere com pessoas jurí-
dicas de direito privado.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
2819/2008. 

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

Art. 1º O art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993, passa a vigorar com as seguintes alte-
rações:

“Art. 116  ...............................................  
 .......................................................................

§ 7º A celebração de convênio, acordo, 
ajuste, termo de parceira ou outro instrumento 
congênere com pessoas jurídicas de direito pri-
vado, inclusive as fundações privadas, excetu-
adas as demais integrantes da Administração 
Pública indireta, condiciona-se à realização de 
processo seletivo no qual se assegure a obedi-
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ência aos princípios identificados no caput do 
art. 3º desta Lei, observado o seguinte:

I – o processo seletivo será instaurado de 
ofício pelo órgão ou entidade repassadora dos 
recursos ou por solicitação de entidade privada 
interessada, sempre após a demonstração, por 
ato fundamentado, da existência de interesse 
público na celebração do instrumento;

II – do edital de abertura do processo 
constarão, no mínimo, as seguintes informa-
ções:

especificação do bem, projeto, atividade 
ou serviço a ser executado; 

metas a serem alcançadas, com descri-
ções qualitativa e quantitativa;

previsão de duração do instrumento, in-
cluindo as etapas ou fases de execução; 

previsão dos recursos a serem repas-
sados e o cronograma e limites de desem-
bolso; 

prazo, local, condições e forma de apre-
sentação das propostas;

critérios de seleção e julgamento das 
propostas; 

data para formalização do instrumento;
sanções a serem aplicadas no caso de 

descumprimento das cláusulas do instrumen-
to. 

III – serão levados em consideração na seleção 
do contratado:

a) a qualidade técnica da proposta e a sua 
conformidade com o edital e com as especifi-
cações qualitativas e quantitativas do objeto;

b) a adequação entre os meios de exe-
cução do objeto, seus custos, cronogramas e 
resultados;

c) a contrapartida oferecida pelo pro-
ponente;

d) a regularidade jurídica, a capacidade 
técnica e operacional do proponente.

§ 8º Aplicam-se as normas relativas a 
definições, habilitação, vedações, penalida-
des, modalidades, limites, dispensa e inexi-
gibilidade de licitação e julgamento, no que 
couber, ao processo seletivo de que trata o § 
7º deste artigo.

§9º Quando o convênio for celebrado 
entre órgãos e entidades da Administração 
pública indireta e e implicar na transferência 
de recursos, a entidade ou órgão repassador 
dará ciência do mesmo ao órgão do Ministé-
rio Público.

§10 No processo seletivo é permitida a 
participação de entidades sem fins lucrativos 
que atendam às exigências fixadas na lei de 
diretrizes orçamentárias para a transferência 
de recursos.

§11 Os respectivos poderes e órgãos da 
administração direta e indireta contratantes dis-
ponibilizarão, inclusive em meios eletrônicos 
de acesso público, a qualquer pessoa física ou 
jurídica, informações detalhadas referentes ao 
instrumento firmado (NR)”

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

Justificação

O Projeto de Lei intenta o estabelecimento de cri-
térios para a escolha e contrato de pessoa jurídica de 
direito privado candidata a celebrar convênio, acordo, 
ajuste, termo de parceira ou outro instrumento con-
gênere com a Administração. A proposta é a fixação 
de processo seletivo com a aplicação, naquilo que for 
cabível, das regras de licitação.

A regulação nos repasses públicos às entidades 
privadas é questão prioritária e essencial. A CPI das 
ONG, atualmente trâmite no Senado Federal, e que 
praticamente reitera a CPI das ONG realizada em 2001, 
indica a renovada necessidade de marcos regulatórios 
objetivos e fundados nos princípios e regras do art. 37 
da Constituição Federal, dentre eles o da licitação pú-
blica e da moralidade.

Após o ataque à Administração pública pelas 
reformas patrocinadas principalmente pelo Governo 
FHC, assistimos a privatização de setores nacionais 
essenciais e estratégicos e o exercício de atividades 
estatais por entidades privadas. A retirada do Estado 
em setores e locais que lhe cabiam antes por força da 
Constituição e do sistema legal, veio com o agravante 
da absoluta ausência de normas relativas ao controle e 
fiscalização dos repasses de dinheiro público aos en-
tes não-governamentais. Os órgãos estatais repassam 
cifras significativas de recursos públicos às entidades 
privadas sem, contudo, realizar sequer simplificado 
processo de seleção e sem controle da efetiva execu-
ção do convênio.

De ressaltar-se a atuação essencial de entidades 
não-governamentais em importantes áreas, como a de 
atendimento em saúde nas populações indígenas e na 
de qualificação de servidores públicos.

Contudo, o atual sistema de escolha da entidade 
privada a ser conveniada, diante das reiteradas notí-
cias, denúncias, processos judiciais, CPI e outros, to-
dos concluindo pela malversação do erário, fraudes, 
desvios, ausência de interesse público, favorecimento 
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a determinadas entidades e outros ilícitos, demonstram 
que a dispensa de licitação amparada pela Lei 8.666/93 
é uma benesse que tem gerado severos danos à ad-
ministração pública.

Cremos que a prévia escolha das entidades pri-
vadas através de processo seletivo onde se observe 
o interesse público e os princípios da moralidade, da 
legalidade, da impessoalidade, da igualdade, da pu-
blicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 
outros, auxiliará o eficiente controle e acompanhamento 
da execução dos projetos conveniados com benefício 
direto ao erário e à coletividade.

Ante o exposto, rogamos o necessário apoiamen-
to para a aprovação do projeto.

Sala das Sessões, 26 de março de 2008. – De-
putada Luciana Genro, PSOL/RS.

PROJETO DE LEI Nº 3.102, DE 2008 
(Do Sr. Otavio Leite)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
participação em debates nos meios de co-
municação, aos candidatos a cargos majo-
ritários e dá outras providências.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
7403/2006. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

Art. 1º É obrigatória a participação dos candidatos 
majoritários em debates nos meios de comunicação, 
previstos na legislação eleitoral.

Parágrafo Único – os convites deverão ser entre-
gues oficialmente na sede do partido no município ou 
estado onde o candidato concorre, respectivamente, 
ou na capital federal no caso de candidatos a Presi-
dência da República, com a antecedência mínima de 
setenta e duas horas.

Art. 2º Fica isento do cumprimento do disposto no 
caput desta Lei, o candidato que não puder comparecer 
ao debate devido a problemas de saúde, comprovados 
por uma junta médica indicada pela Justiça Eleitoral, 
na data da realização do debate, sendo obrigatória, 
neste caso, a presença do seu vice.

Art. 3º A inobservância ao disposto nos Artigos 
1º e 2º desta Lei, sujeita ao cancelamento do tempo 
correspondente a oito programas destinados a propa-
ganda eleitoral gratuita do partido, na eleição majori-
tária respectiva.

Parágrafo Único – Caso o debate que trata este 
artigo, seja realizado no período que compreende os 
oito últimos programas de propaganda ou no último dia 

de campanha o partido ou coligação cujo candidato não 
comparecer ao debate, sofrerá a redução de sessenta 
por cento do tempo de propaganda eleitoral gratuita 
suprimido dentre o tempo que lhe serão destinados 
na eleição seguinte correlata, além do cancelamento 
dos programas de propaganda daquele pleito quando 
verificada a infração à presente Lei.

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

Justificação

Ao longo do período de campanha eleitoral, são 
programados pelos meios de comunicação, debates 
entre os candidatos majoritários para que os eleitores 
possam ter conhecimento sobre suas idéias nos mais 
diversos temas que afetam a vida cotidiana do país.

Muitos candidatos que encontram-se em 1º lugar 
nas pesquisas, procuram evitar a presença nestes de-
bates, a fim de evitar possíveis quedas de popularidade, 
consequentemente, perda de votos nas eleições.

A presente proposição busca garantir a presença 
de todos os candidatos nos debates, durante todo o 
período da campanha eleitoral. Assim, o eleitor poderá 
conhecer melhor o seu candidato, as suas posições e 
ações que serão desenvolvidas pelo mesmo durante 
o seu respectivo mandato.

Sala das Sessões, 26 de março de 2008. – De-
putado Otavio Leite.

PROJETO DE LEI Nº 3.106, DE 2008 
(Do Sr. Filipe Pereira)

Altera a redação do § 1º do art. 52 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
“dispõe sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências”.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
2667/1996. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 52 da Lei nº 8.078, de 11 

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

“Art. 52 – .. ................ ............................
§ 1º As multas de mora decorrentes do 

inadimplemento de obrigações no seu termo 
não poderão ser superiores a meio por cento 
do valor da prestação.” (NR)

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

A Lei nº 9.298, de 1996, alterou de 10% para 2% 
(dois por cento), no máximo, a multa de mora decor-
rente do inadimplemento de contratos que envolvam 
crédito ou concessão de financiamento, tendo em vista 
a recém estabilidade da economia com a implemen-
tação do plano real.

Após 12 anos de publicação dessa Lei, a econo-
mia brasilieira se consolidou, não mais se justificando 
o percentual de 2% atribuído às multas de mora.

Dessa forma, ao fixar a multa de mora em 0,5% 
(meio por cento), o consumidor que, premido por qual-
quer motivo ou circunstância, se vir constituído em 
mora, passará a ter um parâmetro bem menor que o 
até então praticado pelo mercado para a fixação da 
multa.

Com certeza, tal medida, não resulta em incen-
tivo à inadimplência, já que os consumidores tornam-
se inadimplentes em razão de dificuldades financeiras 
momentâneas e não por contumácia, mas reveste-se 
de um inegável aspecto de justiça.

Assim, o presente projeto objetiva tratar o proble-
ma com mais justiça e, ao mesmo tempo, possibilitar 
que esses inadimplentes, mesmo que punidos pecu-
niariamente, tenham melhores condições de saldar 
seus complomissos.

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

Sala das Sessões, 26 de março de 2008. – De-
putado Filipe Pereira.

PROJETO DE LEI Nº 3.112, DE 2008 
(Do Sr. José Paulo Tóffano)

Acrescenta artigo à Lei nº 9.278, de 
10 de maio de 1996, para tornar obrigatório 
constar das fichas cadastrais ou outro tipo 
de formulário de informações, quando for 
o caso, a opção união estável.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
674/2007. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º Esta Lei acrescenta artigo à Lei n.º 9.278, 

de 10-de maio de 1996, para tornar obrigatório constar 
das fichas cadastrais ou outro tipo de formulário de infor-
mações, quando for o caso, a opção união estável.

Art. 2.º A Lei n.º 9.278, de 10-de maio de 1996, 
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo.

“Art. 8-A. Todo formulário para fins ad-
ministrativos, financeiros ou comerciais que 
contiver campo para registrar o estado civil 
das pessoas naturais deverá conter a opção 
união estável.”

Art. 3.º Esta lei entra em vigor decorridos noventa 
dias da data de sua publicação oficial.

Justificação

A Constituição reconheceu como entidade fami-
liar a convivência duradoura, pública e contínua, de um 
homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de 
constituição de família. No entanto, passado quase vin-
te anos, na produção de formulários, órgãos públicos, 
entidades financeiras e comerciais não se adaptaram 
à essa realidade, considerando os conviventes como 
solteiros, dificultando a publicidade da convivência e 
com comprometimento das relações jurídicas dos con-
viventes com aqueles que com eles contratam. Por ser 
uma declaração de vontade, no caso de união estável, 
o simples preenchimento, sob as penas da lei, supre 
qualquer outro documento. Não rara a exigência pelos 
convênios médicos, instituições financeiras e outros 
submetem os conviventes a situações vexatórias, o 
que motiva a regulamentação por lei.

Com esse Projeto visa-se a corrigir essa falha 
dos cadastros públicos e privados que contenham 
informações sobre conviventes. Eis as razões pelos 
quais conclamo os Pares para votar pela aprovação 
dessa Proposição.

Sala das Sessões, 26 de março de 2008. – De-
putado José Paulo Tóffano

PROJETO DE LEI Nº 3.122, DE 2008 
(Do Sr. Eduardo da Fonte)

Modifica a redação do § 1º do art. 52 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de1990. 

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
2667/1996.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 52 da Lei nº 8.078, de 11 

de setembro de 1990, passa a viger com a seguinte 
redação:

“Art. 52 ..................................................
§ 1º As multas de mora decorrentes do 

inadimplemento de obrigações no seu termo 
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não poderão ser superiores a 1% (um por cen-
to) do valor da prestação.” 

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

Justificação

A multa de mora é aquela que pune o devedor 
quando não cumpre sua obrigação de pagar, no pra-
zo pactuado com o credor. Essa punição se justifica 
porque o atraso no pagamento causa um desequilíbrio 
nas finanças do credor, e este poderá ver-se obriga-
do a também atrasar o pagamento a seus credores, 
dando início a uma seqüência de atrasos de paga-
mentos de contas que prejudicaria o bom andamento 
da economia.

Do ponto de vista financeiro, há duas razões 
básicas para que o devedor deixe de efetuar o paga-
mento no prazo combinado. A primeira é não dispor do 
dinheiro necessário, e, nesse caso, uma multa muito 
elevada só dificultaria ou mesmo inviabilizaria o paga-
mento da obrigação, o que, evidentemente, não é a 
finalidade da multa. A segunda razão é porque seria 
mais vantajoso ao devedor atrasar o pagamento da 
obrigação e manter o dinheiro aplicado no mercado 
financeiro, e, nesse caso, um percentual muito baixo 
incentivaria a inadimplência, o que também não é o 
objetivo da multa.

A multa de mora, portanto, deve ser aplicada em 
um percentual que não dificulte a regularização do 
débito e, ao mesmo tempo, não incentive a inadim-
plência. 

Originalmente, à época de sua promulgação, em 
1990, o Código de Defesa do Consumidor previa uma 
multa de mora de 10% (dez por cento). Essa percenta-
gem, aparentemente elevada, era, no entanto, inferior 
ao rendimento médio da caderneta de poupança, o que 
poderia ser visto como um incentivo à inadimplência.

Em meados de 1995, com a adoção do Plano 
Real, o rendimento das aplicações financeiras decli-
nou. Em 1996, o rendimento médio da caderneta de 
poupança foi de 1,27% (um vírgula vinte e sete por 
cento) ao mês. Diante dessa nova realidade econômica 
com baixa taxa de inflação e com juros mais baixos, 
promulgou-se a Lei nº 9.298, de 1º de agosto de 1996, 
reduzindo o percentual da multa de mora previsto no 
§ 1º do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor 
de 10% (dez por cento) para 2% (dois por cento), 
adequando, desse modo, as disposições do Código à 
realidade econômica da época; haja vista que manter 
a multa em 10% dificultaria sobremaneira o pagamen-
to da obrigação, enquanto que uma multa de 2% se 
mostrava suficiente para forçar o devedor a sacar da 
aplicação financeira e liquidar seu débito.

Hoje em dia, ainda que vigore em nosso país uma 
das mais altas taxas de juros do mundo, as aplicações 
financeiras em fundos de renda fixa, via de regra, não 
obtém rendimento superior a 1% (um por cento), e 
o rendimento da caderneta de poupança tem ficado 
abaixo de 0,8% (zero vírgula oito por cento) ao mês, 
nos últimos quatro anos.

Portanto, em nosso entendimento, o percentual 
de multa de mora previsto no Código de Defesa do 
Consumidor deve ser reajustado outra vez, para que 
não imponha um ônus excessivo ao consumidor e se 
torne um obstáculo à regularização dos débitos em 
atraso.

As taxas de juros praticadas nos últimos cinco 
anos no Brasil, e as projeções da taxa de juros para 
o futuro indicam que a vigente multa de mora no va-
lor de 2% (dois por cento) é excessiva. Ao nosso ver, 
uma multa de mora de 1% (um por cento) do valor da 
prestação seria mais adequada ao bom andamento da 
economia, pois não oneraria excessivamente o consu-
midor, e seria suficiente para incentivá-lo a sacar da 
aplicação financeira para saldar o débito em atraso. 

Cumpre lembrar que a multa de mora pode ser 
cobrada por causa de apenas um dia de atraso no 
pagamento do título, e que não é a única penalidade 
financeira aplicável ao consumidor inadimplente. O 
art. 52 da Lei nº 8.078, de 1990, permite que, além da 
multa de mora, lhe sejam cobrados os juros de mora 
e os demais acréscimos legalmente previstos.

Pelas razões expostas acima, contamos com o 
apoio dos nobres Pares para a aprovação da presen-
te proposição.

Sala das Sessões, 27 de março de 2008. – De-
putado Eduardo da Fonte.

PROJETO DE LEI Nº 3.139, DE 2008 
(Da Sra. Cida Diogo)

Dispõe sobre a Política Nacional para a 
Integração, Reabilitação e Inserção no Mer-
cado de Trabalho do Portador de Transtor-
nos Mentais e dá outras providências.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
3638/2000. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º – A Política Nacional para Integração da 

Pessoa Portadora de Transtornos Mentais compreende 
o conjunto de orientações normativas que objetivam 
assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e 
sociais da população alvo.
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Art. 2º – É responsabilidade do Governo Federal 
o desenvolvimento de Políticas de Integração e Inser-
ção no Mercado de Trabalho de Pessoas Portadoras 
de Transtornos Mentais, com a devida participação da 
família, da sociedade, dos profissionais e órgãos de 
saúde e do empresariado.

Art. 3º – Considera-se Pessoa Portadora de Trans-
tornos Mentais para exercer atividades laborais no mer-
cado de trabalho, aquelas referenciadas aos Serviços 
de Atenção Diária da Rede Pública e Privada, e que 
estejam cadastradas em Programas de Saúde Mental 
da rede pública de saúde.

Art. 4º – É finalidade primordial da Política Na-
cional de Emprego a inserção da Pessoa Portadora 
de Transtornos Mentais no mercado de trabalho ou a 
sua incorporação ao sistema produtivo.

Art. 5º – São modalidades de inserção laboral da 
Pessoa Portadora de Transtornos Mentais:

I – Mediante a contratação das Coope-
rativas Sociais de que trata a Lei Federal nº 
9.867 de 10 de novembro de 1999;

II – Mediante Colocação Competitiva: 
processo de contratação regular, nos termos 
da Legislação Trabalhista e Previdenciária 
que independe da adoção de procedimentos 
e apoios especiais para sua concretização, 
não sendo excluída a possibilidade de utiliza-
ção de apoios especiais.

III - Mediante Colocação Seletiva: Pro-
cesso de contratação regular, nos termos da 
Legislação Trabalhista e Previdenciária que de-
pende da adoção de procedimentos e apoios 
especiais para a sua concretização.

IV - Mediante Contratação para Prestação 
de Serviços, por entidade pública ou privada, da 
Pessoa Portadora de Transtornos Mentais.

V - Mediante a Comercialização de bens 
e serviços decorrentes de Associações e ou-
tras entidades ligadas aos Serviços de Saú-
de Mental.

Art. 6º – Para efeito do disposto nesta Lei:

I – Consideram-se procedimentos espe-
ciais os meios utilizados para a contratação de 
pessoa que, devido ao seu grau de transtorno 
(comprometimento), transitório ou permanente, 
exija condições especiais, tais como, jornada 
variável, horário flexível, proporcionalidade de 
salário, ambiente de trabalho adequado às 
suas especificidades, entre outras.

II – Consideram-se apoios especiais o 
encaminhamento, a orientação, a supervisão 
e o suporte técnico, entre outros elementos, 

que auxiliem ou permitam compensar uma 
ou mais limitações impostas pela condição 
do beneficiário, de modo a superar as barrei-
ras, possibilitando a plena utilização de suas 
capacidades.

Art. 7º – A prestação de serviços de que trata a 
presenta Lei será feita mediante celebração de convê-
nio ou contrato formal, entre a Entidade Beneficente 
de Assistência Social e o tomador de serviços, no qual 
constará a relação nominal dos trabalhadores porta-
dores de transtornos mentais colocados à disposição 
do tomador.

§ Único – A entidade que se utilizar do processo 
de Colocação Seletiva deverá promover, em parceria 
com o tomador de serviços, programas de prevenção 
de doenças profissionais e de redução da capacida-
de laboral.

Art. 8º – Os percentuais de cargos de que trata o 
art. 93 da Lei Federal n.º 8213 deverão ser aplicados 
pelas empresas com relação às Pessoas Portadoras 
de Transtornos Mentais.

Art. 9º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

A Emergência dada a promulgação da Lei 
10216/2001 e, a necessidade de implementar políti-
cas intersetoriais, busca imprimir ações de reinserção 
no mercado de trabalho, apostando nas mudanças da 
forma de se lidar com as Pessoas Portadoras de Trans-
tornos Mentais em nossa sociedade, possibilitando a 
solidariedade e o respeito às diferenças. 

Os trabalhos desenvolvidos por este segmento 
da sociedade, sejam sob a forma de Trabalhos Prote-
gidos ou quaisquer outras modalidades, nos mostram 
a eficiência e a importância do trabalho para a vida, a 
reabilitação, a sociabilização e o resgate da cidadania 
destas pessoas.

O trabalho, como meio de sobrevivência, res-
ponsabilidade e exercício da cidadania, vem, cada 
vez mais, mostrar a capacidade desta população na 
produção e execução de tarefas.

Promover a implementação das Políticas Públi-
cas, estimulando a inserção da Pessoa Portadora de 
Transtornos Mentais no Mercado de Trabalho, através 
de ações integradas do Estado, Sociedade e Empresas, 
representa o reconhecimento por parte destas instân-
cias, da parcela de responsabilidade de cada um de 
nós perante uma situação que diz respeito a todos.

...“É preciso reconhecer que a sociedade é cons-
tituída por pessoas diferentes e que essas diferenças 
devem ser tomadas em conta para que a igualdade 
de direitos venha a ser compreendida e assumida por 



16352 Sábado 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2008

todos, assim como as responsabilidades de cada um 
para a garantia dos direitos fundamentais de homens 
e mulheres no mundo do trabalho...”

Sala das Sessões, 01 de abril de 2008. – Cida 
Diogo, Deputada Federal PT/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 3.140, DE 2008 
(Da Sra. Cida Diogo)

Dispõe sobre a reserva de recursos 
públicos, destinados à habitação, em be-
nefício da mulher trabalhadora e dá outras 
providências.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
7072/2002. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Os recursos destinados ao financiamento 

das novas unidades habitacionais dentro do Programa 
Nacional de Habitação, deverão ter reservados, no mí-
nimo 30% (trinta por cento) do total dos recursos em 
benefício da mulher trabalhadora no mercado formal 
e informal.

Art. 2º – O Ministério das Cidades, através da 
Secretaria Nacional de Habitação baixará normas re-
gulamentares à presente Lei.

Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

As mulheres chefes de família em agosto de 
2007, segundo o IBGE, correspondiam 29,6% do to-
tal de brasileiras ocupadas nas seis principais regiões 
metropolitanas do país.

De acordo com o Instituto, houve um crescimen-
to no número de mulheres casadas que assumem as 
rédeas da família. Esse percentual saltou de 9,1% em 
1996 para os 29,6% em agosto de 2007.

Entretanto, a responsabilidade social assumida 
pelas mulheres precisa encontrar respaldo nas políticas 
públicas, visando priorizar o atendimento às urgentes 
demandas sociais.

No que diz respeito à representação política, é 
extremamente positivo o que podemos encontrar no 
Parágrafo 3º do Art. 11 da Lei Federal 9.100/95: “30% 
no mínimo das vagas de cada partido ou coligação de-
verão ser preenchidas por candidatas mulheres”.

Neste sentido, é importante uma política habi-
tacional adequada para atender às mais diversas ne-
cessidades concretas da população.

Sala das Sessões, 01 de abril de 2008. – Cida 
Diogo, Deputada Federal PT/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 3.143, DE 2008 
(Do Sr. Fábio Souto)

Altera dispositivos da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, referentes a infra-
ções e penalidades ao condutor que dirige 
veículo sob efeito de álcool ou substâncias 
entorpecentes.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
308/2007. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera dispositivos da Lei nº 9.503, 

de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para tornar mais rigorosas as infra-
ções e penalidades aplicadas ao condutor que dirige 
veículo automotor sob efeito de álcool ou substância 
entorpecente. 

Art. 2º O art. 165 da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte al-
teração:

“Art. 165.  ..............................................
Penalidade – multa (dez vezes) e cassa-

ção do direito de dirigir; 
.....................................................” (NR)

Art. 3º O art. 263 da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 263. ............................................. . .
I – ..........................................................
II – no caso de reincidência, no prazo 

de doze meses, das infrações previstas no 
inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164, 173, 
174 e 175; 

III –  .......................................................
IV – no caso previsto no art. 165. 
 .....................................................” (NR)

Art. 4º O art. 306 da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte al-
teração:

“Art. 306. ......................................... ......
Penas – detenção, de um a três anos, 

multa e cassação ou proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor.” (NR)
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Brasil, infelizmente, ainda é um País que apre-
senta grande número de acidentes de trânsito, com 
quase 35 mil mortes por ano, de acordo com as es-
tatísticas oficiais da Organização Mundial de Saú-
de. Comparativamente, isso equivale à queda de um 
Boeing 747 completamente lotado de passageiros a 
cada três dias.

Essa tragédia permanente demonstra também 
que a maior parte dos acidentes ocorridos nas rodovias 
e nas cidades têm como causa principal o comporta-
mento irresponsável do motorista que, muitas vezes, 
associa-se ao uso de álcool ou de outras drogas. De 
fato, nas grandes cidades, verifica-se um aumento 
considerável das ocorrências de acidentes de trânsito 
durante os fins de semana e vésperas de feriados e, 
principalmente, durante o período noturno. São aciden-
tes trágicos provocados por motoristas, quase sempre 
mais jovens, que se deslocam em velocidade excessiva 
juntamente com a euforia e a sensação de invulnera-
bilidade produzidas pelo álcool e pelas drogas. 

As penalidades previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro têm sido ineficazes para reduzir os aciden-
tes fatais. Especialistas da área de trânsito da cidade 
de São Paulo afirmam que os condutores incorporam 
a trinca egoísmo-imprudência-inconseqüência sem a 
contrapartida de uma lei mais rigorosa e uma fiscali-
zação mais eficaz. 

Na Europa e nos Estado Unidos, no entanto, as 
leis de trânsito são muito mais severas, notadamente 
quanto ao uso de álcool e entorpecentes, mesmo sem 
acidentes ou vítimas. Por esse motivo, o projeto de lei 
que apresentamos tem como proposta a reversão das 
trágicas estatísticas de trânsito tornando mais rigoro-
sas, no Código de Trânsito Brasileiro, as infrações e 
penalidades a serem aplicadas aos motoristas que 
se aventurarem a dirigir seus veículos sem a via da 
civilidade. 

Pelas razões apresentadas, esperamos contar 
com o apoio dos eminentes Pares para a aprovação 
deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 01 de abril de 2008. – Depu-
tado Fábio Souto.

PROJETO DE LEI Nº 3.149, DE 2008 
(Do Sr. Décio Lima)

Institui o “cheque garantido”, e dá ou-
tras providências. 

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
1029/1991. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica instituído o cheque garantido, que 

conterá esta denominação expressa em sua face, li-
vremente contratado entre a instituição bancária e o 
titular de conta de depósito à vista.

Art. 2º A instituição bancária sacada fica obriga-
da a honrar o pagamento do mesmo, até o valor da 
garantia pactuada entre as partes para cada folha de 
cheque.

Parágrafo único. O valor da garantia de cada folha 
de cheque será nala impresso.

Art. 3º A instituição bancária poderá contratar se-
guro de crédito com a finalidade exclusiva de garantir 
o pagamento do título de crédito instituído por esta lei, 
cujo ônus caberá exclusivamente ao cliente que optar 
pela modalidade de cheque garantido.

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

Justificação

O legislador já tentou, diversas vezes, instituir uma 
garantia expressa para pagamento de cada folha de 
cheque emitida pelos titulares de contas de depósito, 
com o intuito de recuperar a confiabilidade daquele 
documento perante o comércio em geral.

Entre os vários projetos de lei que tramitaram 
nesta Casa, chamou nossa atenção o que foi apresen-
tado pelo então Deputado Freire Júnior, e que recebeu 
o nº 1.285, de 1999.

A proposição, que originalmente pretendia alterar 
a Lei nº 7.357/85, mais conhecida como Lei do Che-
que, foi aprovada na Comissão de Desenvolvimento 
Indústria e Comércio na forma de um substitutivo. É 
aquele substituitvo que tomamos como base para, 
com algumas modificações, apresentar o presente 
projeto de lei.

Concordamos com a argumentação desenvolvi-
da pelo ilustre Deputado João Pizzolatti em seu voto 
proferido ao Projeto de Lei nº 1.285/99, na Comissão 
acima citada, pelo que transcrevemos parte dele abai-
xo, como justificação:

“Entretanto, em que pese a clara e inequívoca 
responsabilidade do emitente de um cheque, prevista 
inclusive na Lei nº 7.357, de 2 de setembro de 1985 
(conhecida como lei do cheque), que deverá sempre 
arcar com as conseqüências na esfera civil e penal, 
não se pode desprezar o papel dos bancos nesta re-
lação de “causa-efeito”. Estes são os únicos respon-
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sáveis pelas aberturas de contas correntas para seus 
clientes e, por conseqüência, são obrigados a liberar 
ao menos um talão de cheques, segundo as normas 
do Conselho Monetário Nacioanal.

Assim, é preciso que o legislador imponha algu-
mas condições para que i sistema bancário comece a 
repensar seus critérios de abertura de contas corren-
tes, buscando selecionar melhor seus clientese, por 
via de conseqüência, restabelecer a credibilidade do 
cheque junto à praça.”

Contamos com o apoio dos nobres pares para a 
aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 02 de abril de 2008. – Depu-
tado Décio Lima.

PROJETO DE LEI Nº 3.153, DE 2008 
(Do Sr. Lelo Coimbra)

Dispõe sobre a gratuidade de vagas 
nos cursos oferecidos pelas entidades pri-
vadas de serviço social e de formação pro-
fissional vinculadas ao sistema sindical.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
1754/2007. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam as entidades privadas de serviço 

social e de formação profissional vinculadas ao siste-
ma sindical obrigadas a destinar no mínimo trinta por 
cento do montante das atuais contribuições compul-
sórias recebidas dos empregadores sobre a folha de 
salários à oferta de vagas gratuitas nos cursos por elas 
oferecidos, compreendidos todos os níveis e modali-
dades de ensino.

Art. 2º Os cursos a que se refere o art. 1º destinar-
se-ão a trabalhadores e seus dependentes cuja renda 
familiar mensal per capita não ultrapasse o valor de 
até um salário-mínimo e meio.

Art. 3º Os critérios para a distribuição e concessão 
das vagas serão definidos pelo Ministério da Educação 
e pelas entidades referidas no art. 1º, em colaboração 
com os demais sistemas de ensino. 

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

Justificação

O chamado Sistema S é formado pelo conjunto de 
organizações das entidades corporativas dos setores 
produtivos (indústria, comércio, agricultura, transportes 
e cooperativas) voltadas para o treinamento profissional, 
assistência social, consultoria, pesquisa e assistência 

técnica, com a finalidade de qualificar e promover o 
bem-estar social de seus trabalhadores.

Criado ao final da II Guerra Mundial, o Sistema 
originou-se da preocupação dos empresários com o 
melhor aproveitamento do trabalhador no seu local 
de trabalho, por meio de adequada qualificação e de 
políticas de bem-estar social. 

É inegável a contribuição do Sistema S para o 
fortalecimento da indústria e para o desenvolvimento 
pleno e sustentável do País. Por meio da promoção 
da educação para o trabalho e a cidadania e da difu-
são de tecnologia, suas instituições tornaram-se refe-
rência de inovação e qualidade na área de formação 
profissional e, mais recentemente, em outros níveis e 
modalidades de ensino.

Para desempenhar suas funções, as entidades 
participantes do Sistema contam com a receita pro-
veniente das contribuições compulsórias dos empre-
gadores sobre a folha de salários, cuja arrecadação 
beira a casa dos 13 bilhões de reais ao ano. Nada 
mais justo que se converta parte do dinheiro público 
recebido em vagas nos cursos oferecidos por essas 
entidades, em benefício dos próprios trabalhadores e 
de seus dependentes.

Farão jus às vagas os trabalhadores e seus de-
pendentes cuja renda familiar mensal per capita não 
ultrapasse o valor de um salário-mínimo e meio, mes-
mo critério adotado pelo Programa Universidade para 
Todos – PROUNI para a concessão de bolsas integrais 
nas instituições privadas de ensino superior. 

Dessa forma, na certeza de que a presente ini-
ciativa aumentará significativamente as possibilidades 
educacionais de milhares de trabalhadores e de seus 
dependentes, ao tempo em que ampliará o alcance 
social do Sistema S, pedimos o apoio dos nobres Pa-
res para sua aprovação. 

Sala das Sessões, 02 de abril de 2008. – Depu-
tado Lelo Coimbra .

PROJETO DE LEI Nº 3.159, DE 2008 
(Do Sr. Eliene Lima)

Dispõe sobre o envio de mensagem 
de texto SMS, conhecida como “torpedo” 
pelas operadoras de telefonia celular.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
757/2003. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As operadores do serviço de telefonia ce-

lular facultarão aos seus clientes, por ocasião da con-
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tratação de seus serviços, a opção de receber ou não 
mensagens de texto SMS, conhecidas também como 
“torpedos” referente a promoções, campanhas publici-
tárias ou qualquer outro tipo de informação similar. 

Art. 4º Esta Lei entra me vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

É fato que as operadoras do serviço de telefonia 
celular vêm abusando de forma indiscriminada o uso do 
envio de mensagens promocionais aos aparelhos celu-
lares, sem o consentimento prévio do consumidor. 

A Anatel, entidade federal responsável pela re-
gulação de tais serviços, tem negligenciado na sua 
função de impedir tais práticas, por mias inofensivas 
que possam parecer. Vale ressaltar que o Código de 
Defesa do Consumidor sujeita a prestação de serviços 
públicos às suas diretrizes e comandos. 

É no sentido de proibir mensagens propaganda 
indesejadas nos telefones celulares dos cidadãos que 
peço o apoio dos nobres pares à proposição em tela. 

Sala das Sessões, 02 de abril de 2008. – Depu-
tado Eliene Lima.

PROJETO DE LEI Nº 3.170, DE 2008 
(Do Sr. Takayama)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 4.771, 
de 15 de setembro de 1965 (Código Flores-
tal), permitindo a retirada de folhas verdes 
ou secas com características farmacológi-
cas comprovadas.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
4842/1998. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 13 da Lei nº 4.771, de 15 de se-

tembro de 1965 (Código Florestal), fica acrescido do 
seguinte parágrafo único:

“Art. 13 .................... ..............................
Parágrafo único. É permitida, independen-

temente de autorização, a retirada de folhas 
verdes ou secas com características farmaco-
lógicas comprovadas, segundo critério ecologi-
camente correto estabelecido pela autoridade 
competente, com garantia de sustentabilidade 
e condicionada à multiplicação e difusão da 
espécie pelo interessado”.

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

Justificação

O acesso ao patrimônio genético nacional é atu-
almente regido pela Medida Provisória nº 2.186-16, 
de 23 de agosto de 2001. Trata-se de MP em pleno 
vigor, embora ainda não convertida em lei, mas que 
vem produzindo efeitos desde sua primeira edição (a 
última e atual versão é a 16ª). Ela veio regulamentar 
dispositivos não apenas da Constituição Federal, mas 
também da Convenção sobre Diversidade Biológica, 
da qual o Brasil é signatário. 

A MP conceitua patrimônio genético como a “in-
formação de origem genética, contida em amostras do 
todo ou de parte de espécime vegetal, fúngico, micro-
biano ou animal, na forma de moléculas e substâncias 
provenientes do metabolismo destes seres vivos e de 
extratos obtidos destes organismos vivos ou mortos, 
encontrados em condições in situ, inclusive domesti-
cados, ou mantidos em coleções ex situ, desde que 
coletados em condições in situ no território nacional, na 
plataforma continental ou na zona econômica exclusi-
va” (art. 7º, I) e acesso ao patrimônio genético como a 
“obtenção de amostra de componente do patrimônio ge-
nético para fins de pesquisa científica, desenvolvimento 
tecnológico ou bioprospecção, visando a sua aplicação 
industrial ou de outra natureza” (art. 7º, IV). 

Entretanto, a norma citada estabelece todo um 
complexo procedimento de acesso ao patrimônio ge-
nético, que é regulamentado pelo Conselho de Gestão 
do Patrimônio Genético – CGEN, fórum de caráter de-
liberativo e normativo, no âmbito do Ministério do Meio 
Ambiente – MMA, que, entre outras funções, estabelece 
critérios para as autorizações de acesso e remessa. 
Além de complexo, o procedimento administrativo é 
deveras moroso, razão pela qual muitos interessados, 
contando com a conhecida fragilidade fiscalizatória do 
órgão ambiental, acabam atuando na clandestinidade. 
Se as amostras da espécie vegetal coletadas referem-
se, por exemplo, a raízes, galhos ou cascas, o espécime 
pode ter sua sobrevivência comprometida.

O objetivo deste projeto de lei, destarte, é o de 
permitir, independentemente de autorização, a coleta 
de folhas verdes ou secas com características farmaco-
lógicas comprovadas, segundo critério ecologicamente 
correto estabelecido pela autoridade competente, com 
garantia de sustentabilidade e condicionada à multipli-
cação e difusão da espécie pelo interessado. Assim, 
além de não comprometer a sobrevivência dos espé-
cimes– alvo, a coleta de folhas até ajudará na multi-
plicação e difusão da espécie, uma vez que o interes-
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sado, com base em critérios a serem estabelecidos 
pelo órgão ambiental competente, e em contrapartida 
a essa permissão, também se responsabilizará pela 
perpetuação da espécie.

Pelas razões anteriormente expostas, contamos 
com o apoio dos nobres Pares para a discussão e a 
rápida aprovação da matéria.

Sala das Sessões, 02 de abril de 2008. – Depu-
tado Federal Takayama.

PROJETO DE LEI Nº 3.172, DE 2008 
(Do Sr. Jovair Arantes)

Proíbe os estabelecimentos comer-
ciais de fornecerem sacolas plásticas aos 
clientes para o acondicionamento de pro-
dutos vendidos.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
612/2007. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica proibido aos estabelecimentos comer-

ciais o fornecimento de sacolas plásticas aos clientes 
para o acondicionamento de produtos vendidos.

Art. 2º O descumprimento desta Lei sujeita o in-
frator às penas dos arts. 56 e 72 da Lei nº 9.605, de 
12 de fevereiro de 1998.

Art. 3º Esta lei entra em vigor um ano após a sua 
publicação oficial.

Justificação

O projeto de lei ora apresentado pretende proi-
bir os estabelecimentos comerciais de todo o País 
de fornecerem sacolas plásticas aos clientes para o 
acondicionamento dos produtos vendidos. Tal proibição 
decorre do fato de que, maleável e cômodo ao uso hu-
mano, o plástico das sacolas distribuídas no comércio 
carrega dois graves defeitos: deriva da cadeia química 
do petróleo e tem elevada persistência na natureza, 
levando mais de um século para se decompor. 

As sacolas plásticas são confeccionadas majo-
ritariamente em polietileno. Mas vale destacar que a 
Agência Norte-Americana de Proteção Ambiental (EPA) 
já revelou que, dos seis produtos químicos mais noci-
vos ao meio ambiente, cinco são utilizados pela indús-
tria de plásticos – propileno, fenol, etileno, polistireno 
e benzeno. Assim, além de bloquear a decomposição 

de produtos orgânicos acondicionados em lixões e 
entupir bueiros, gerando outros problemas tais como 
enchentes, os plásticos também provocam a poluição 
do solo e das águas, sendo que sua queima agrava 
o efeito estufa.

Por esses motivos, a distribuição indiscriminada 
do material, como freqüentemente se observa no co-
mércio, vem provocando reações em todo o mundo. Na 
Irlanda, por exemplo, o consumo de sacolas plásticas 
caiu 94% desde 2002. Uma taxa de 33 centavos de 
dólar por sacola contribuiu para a queda. Mas o fator 
determinante foi uma espertíssima campanha publi-
citária que transformou qualquer irlandês carregando 
uma sacola plástica em vilão ambiental.

Na Inglaterra, o primeiro-ministro Gordon Brown 
pediu aos supermercados recentemente, em 29 de fe-
vereiro de 2008, que não forneçam mais sacolas plás-
ticas para os clientes levarem suas compras para casa. 
O governo britânico concederá um ano para que eles 
ponham fim a essa política, e ameaça, caso contrário, 
aplicar uma multa por cada sacola dada.

Na China, onde a população consome cerca de 
três bilhões de sacolas plásticas por dia, as lojas es-
tarão proibidas de fornecê-las a seus clientes a partir 
de 1º de junho de 2008. A pena para os infratores será 
uma multa, ainda não especificada. 

Assim, cabe também ao nosso País entrar nessa 
verdadeira guerra contra a “plasticomania”. Em tempos 
de aquecimento global, a idéia é que o consumidor 
vá às compras munido de sua própria sacola reutili-
zável, seja de pano, de lona ou de qualquer material 
reciclável. 

Aqui se prevê que os estabelecimentos comer-
ciais que descumprirem os preceitos desta lei (os quais 
só entrarão em vigor um ano após a sua publicação) 
estarão sujeitos às penas dos arts. 56 e 72 da Lei nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Am-
bientais). O primeiro dos dispositivos estatui um dos 
crimes de poluição (no caso, usar produto nocivo ao 
meio ambiente, com pena de reclusão de um a quatro 
anos, ou multa) e, o segundo, as sanções administra-
tivas aplicáveis, entre as quais, a advertência, a multa 
e até a suspensão de atividades).

Desta forma, dados os argumentos anteriormente 
expendidos acerca da importância da matéria, concla-
mamos os ilustres Pares a nos apoiarem nesta rele-
vante iniciativa.

Sala das Sessões, 2 de abril de 2008. – Deputa-
do Jovair Arantes.
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PROJETO DE LEI Nº 3.186, DE 2008 
(Do Sr. Afonso Hamm)

Dá nova redação ao inciso XIV do art. 
6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 
1988, para isentar do Imposto de Renda da 
Pessoa Física os proventos de aposentado-
ria ou reforma percebidos pelos portadores 
de doenças cérebro-vasculares decorrentes 
de acidente vascular cerebral.

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
6005/2005. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro 

de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...................................................

.............................. .........................................
XIV – os proventos de aposentadoria 

ou reforma motivada por acidente em serviço 
e os percebidos pelos portadores de molés-
tia profissional, tuberculose ativa, alienação 
mental, esclerose múltipla, neoplasia malig-
na, cegueira, hanseníase, paralisia irreversí-
vel e incapacitante, cardiopatia grave, doença 
de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados 
avançados da doença de Paget (osteíte defor-
mante), contaminação por radiação, síndrome 
da imunodeficiência adquirida, fibrose cística 
(mucoviscidose), doenças cerebro-vascula-
res decorrentes de acidente vascular cerebral 
(AVC), com base em conclusão da medicina 
especializada, mesmo que a doença tenha 
sido contraída depois da aposentadoria ou 
reforma;” (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro do 
ano subseqüente à data de sua publicação.

Justificação

Esse projeto de lei tem por objetivo isentar do 
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF os pro-
ventos percebidos pelos portadores de doenças ce-
rebro-vasculares decorrentes de acidente vascular 
cerebral (AVC).

A legislação tributária em vigor aplica tal benefício 
aos proventos de aposentadoria ou reforma motivada 
por acidente em serviço e os percebidos pelos porta-

dores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alie-
nação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, 
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapaci-
tante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espon-
diloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia 
grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte 
deformante), contaminação por radiação, síndrome da 
imunodeficiência adquirida. Também estão isentos do 
IRPF os proventos percebidos pelos portadores de fi-
brose cística (mucoviscidose), de acordo com o § 2º 
do art. 30 da Lei nº 9.250, de 1995. 

Reputamos importante estender a mencionada 
isenção aos portadores de doenças cerebro-vascu-
lares decorrentes de AVC, em vista das limitações e 
dificuldades enfrentadas pelos acometidos por essas 
enfermidades. Além de precisarem contar com acom-
panhamento constante de profissionais de diversas 
áreas na realização de suas tarefas diárias, a capa-
cidade contributiva das vítimas de AVC fica compro-
metida com os gastos adicionais com médicos, trata-
mentos, exames e medicamentos. Ou seja, os porta-
dores de doenças cerebro-vasculares decorrentes de 
AVC também sofrem limitações e dificuldades como 
os portadores das doenças já abrangidas pela legis-
lação em vigor; justo, portanto, aplicar-lhes o mesmo 
tratamento tributário.

Procuramos ainda incluir na redação do inciso 
XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 1988, a fibrose cís-
tica (mucoviscidose), observando o disposto no § 2º 
do art. 30 da Lei nº 9.250, de 1995, em respeito à boa 
técnica legislativa.

Assim, por acreditarmos na justeza e no alcance 
social deste projeto de lei, esperamos contar com o 
apoio dos ilustres pares do Congresso Nacional para 
a sua aprovação.

Sala das Sessões, 08 de abril de 2008. – Afonso 
Hamm – Deputado Federal.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 511, DE 2008 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática)

TVR 236/2007
MSC 583/2007

Aprova o ato que outorga permissão 
à S. P. Comunicações & Publicidade Ltda 
para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em freqüência modulada, no município 
de Severínia, Estado de São Paulo.



16358 Sábado 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2008

Despacho: À Comissão De Constituição 
E Justiça E De Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Porta-

ria nº 611, de 21 de setembro de 2006, que outorga 
permissão à S. P. Comunicações & Publicidade Ltda 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no município de Severínia, Estado 
de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 09 de abril de 2008. – Depu-
tado Walter Pinheiro, Presidente.

TVR Nº 236, DE 2007 
(MENSAGEM Nº 583, DE 2007)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 611, 
de 21 de setembro de 2006, que outorga 
permissão à S. P. Comunicações & Publici-
dade Ltda para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada, no município de Severínia, Estado 
de São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca submete à consideração do Congresso Nacional, 
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou-
torga permissão à S. P. Comunicações & Publicidade 
Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso II, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto nº 
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do 
Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No pro-
cesso em questão, a S. P. Comunicações & Publicidade 
Ltda atendeu aos requisitos da legislação específica 
e obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a ven-
cedora da concorrência para exploração do serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 01, de 2007, e na Recomendação nº 01, 
de 2007, desta Comissão. Verificada a documentação, 
constatamos que foram atendidos todos os critérios 
exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos ar-
tigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às 
formalidades legais, motivos pelos quais somos pela 
homologação do ato do Poder Executivo, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 3 de Abril de 2008. – Depu-
tado Djalma Berger, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2008

Aprova o ato que outorga permissão 
à S. P. Comunicações & Publicidade Ltda 
para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em freqüência modulada, no município 
de Severínia, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Porta-

ria nº 611, de 21 de setembro de 2006, que outorga 
permissão à S. P. Comunicações & Publicidade Ltda 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no município de Severínia, Estado 
de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 03 de Abril de 2008. – Depu-
tado Djalma Berger, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do 
Relator, Deputado Djalma Berger, à TVR nº 236/2007, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Walter Pinheiro – Presidente, Ratinho Junior, Bilac Pinto 
e Paulo Roberto – Vice-Presidentes, Abelardo Cama-
rinha, Ariosto Holanda, Cristiano Matheus, Dr. Adilson 
Soares, Edigar Mão Branca, Elismar Prado, Emanuel 
Fernandes, Gustavo Fruet, Jorge Bittar, Jorge Tadeu 
Mudalen, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Julio 
Semeghini, Jurandy Loureiro, Luiza Erundina, Manoel 
Salviano, Maria do Carmo Lara, Mendes Ribeiro Filho, 
Miro Teixeira, Nelson Meurer, Nelson Proença, Nilson 
Pinto, Paulo Henrique Lustosa, Rodrigo Rollemberg, 
Sandes Júnior, Ana Arraes, Angela Amin, Carlos Willian, 
Cida Diogo, Colbert Martins, Joseph Bandeira, Naza-
reno Fonteles, Paulo Piau, Rafael Guerra, Rebecca 
Garcia e Roberto Britto.

Sala da Comissão, 9 de abril de 2008. – Deputa-
do Walter Pinheiro, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 512, DE 2008 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática)

TVR 207/2007
MSC 531/2007

Aprova o ato que outorga permissão 
à FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no município de 
Lagoa Vermelha, Estado do Rio Grande 
do Sul.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 484, de 13 de setembro de 2006, que outorga per-
missão à FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no município de Lagoa Vermelha, Estado 
do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 14 de abril de 2008. – Depu-
tado Walter Pinheiro, Presidente.

TVR Nº 207, DE 2007 
(MENSAGEM Nº 531, DE 2007)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 484, 
de 13 de setembro de 2006, que outorga 
permissão à FUNDAÇÃO EDUCATIVA NOR-
DESTE para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada, no município de Lagoa Vermelha, 
Estado do Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Minis-
tro de Estado das Comunicações, o ato que outorga 
permissão à FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso II, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto nº 
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do 
Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No pro-
cesso em questão, a FUNDAÇÃO EDUCATIVA NOR-
DESTE atendeu aos requisitos da legislação específica 
e obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a ven-
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cedora da concorrência para exploração do serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 01, de 2007, e na Recomendação nº 01, 
de 2007, desta Comissão. Verificada a documentação, 
constatamos que foram atendidos todos os critérios 
exigidos por estes diplomas regulamentares.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos 
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende 
às formalidades legais, motivos pelos quais somos 
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre-
sentamos.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2008. – Deputa-
do José Chaves, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2008

Aprova o ato que outorga permissão 
à FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no município de 
Lagoa Vermelha, Estado do Rio Grande 
do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 484, de 13 de setembro de 2006, que outorga per-
missão à FUNDAÇÃO EDUCATIVA NORDESTE para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no município de Lagoa Vermelha, Estado 
do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 2 de abril de 2008. – Deputa-
do José Chaves, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado José Chaves, à TVR nº 207/2007, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Walter Pinheiro – Presidente, Ratinho Junior, Bilac Pinto 
e Paulo Roberto – Vice-Presidentes, Abelardo Cama-
rinha, Ariosto Holanda, Cristiano Matheus, Dr. Adilson 
Soares, Edigar Mão Branca, Elismar Prado, Emanuel 
Fernandes, Gustavo Fruet, Jorge Bittar, Jorge Tadeu 

Mudalen, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Julio 
Semeghini, Jurandy Loureiro, Luiza Erundina, Manoel 
Salviano, Maria do Carmo Lara, Mendes Ribeiro Filho, 
Miro Teixeira, Nelson Meurer, Nelson Proença, Nilson 
Pinto, Paulo Henrique Lustosa, Rodrigo Rollemberg, 
Sandes Júnior, Ana Arraes, Angela Amin, Carlos Willian, 
Cida Diogo, Colbert Martins, Joseph Bandeira, Naza-
reno Fonteles, Paulo Piau, Rafael Guerra, Rebecca 
Garcia e Roberto Britto. 

Sala da Comissão, 9 de abril de 2008. – Deputa-
do Walter Pinheiro, Presidente.

INDICAÇÃO Nº 2.168, DE 2008 
(Do Sr. Flávio Bezerra)

Sugere à SEAP – Secretaria Especial 
da Aqüicultura e Pesca que seja implanta-
do o programa nacional de moradia para 
pescadores de baixa renda no estado do 
Ceará.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-
Se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Pesca:
A Constituição Federal, em seu art. 5º, determina 

que todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza e que é garantido o direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 

Especificamente quanto ao direito à moradia, a 
Constituição prevê no capítulo que trata de direito so-
cial, o Art. 6º, que ora transcrevo “São direitos sociais 
a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à mater-
nidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição”.

O direito à moradia já encontrava previsão consti-
tucional no artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, 
como direito do trabalhador urbano e rural a um “salário 
mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz 
de atender às suas necessidades vitais básicas e às 
de sua família com moradia, alimentação, educação, 
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdên-
cia social, com reajustes periódicos que lhe preservem 
o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 
qualquer fim”. 

Contudo, no ano de 2000 por meio da Emenda 
26/2000, o direito a moradia passou a ser descrito como 
direito social, o que demonstra a grande preocupação 
da sociedade como direito essencial das pessoas terem 
um lar digno para sua vivência e de sua família.

Cabe assim ao Estado, a competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
em promover programas de construção de moradias e 
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melhorias das condições habitacionais, nos termos do 
artigo 23, inciso IX, da Constituição Federal.

Portanto, a iniciativa da SEAP em parceria com 
a Caixa Econômica e o Secretaria do Patrimônio da 
União na construção de moradia, vem cumprir um 
dispositivo legal, além de contribuir para melhoria de 
condições de vida dos pescadores.

Ademais, este projeto foi implementado em al-
gumas cidades do sul do país com sucesso, como 
podemos citar a cidade de Rio Grande, São José do 
Norte e Santa Vitória do Palmar, todas do estado do 
Rio Grande do Sul e nas cidades de Garopaba e Im-
bituba, ambas do estado de Santa Catarina. 

Por fim, gostaria de mencionar que o estado do 
Ceará, principalmente a capital e as cidades litorâneas 
dos arredores, tem a sua população voltada para ati-
vidade da pesca da lagosta. E por este motivo possui 
uma grande quantidade de famílias que sofrem pela 
falta de um lar. 

Diante do exposto, faz-se necessária a implemen-
tação imediata do projeto de moradia desenvolvido pela 
SEAP, nas cidades de Camocim, Itarema, Beberibe e 
Fortim do estado do Ceará.

Sala das Sessões, de abril de 2008. – Deputado 
Federal Flávio Bezerra.

INDICAÇÃO Nº 2.170, DE 2008 
(Do Sr. Carlos Souza)

Sugere ao Ministro de Estado da Justi-
ça a celebração de parcerias objetivando a 
inclusão de tribos indígenas em programas 
de melhoria habitacional.

Despacho: Publique-Se. Encaminhe-
Se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Justiça:

Inegavelmente o Governo Federal vem trabalhan-
do para minimizar as desigualdades sociais, especial-
mente aquelas impostas às minorias desfavorecidas.

No final do ano pretérito foi lançado o PAC/FU-
NASA, cuja previsão de investimentos em saneamento 
no quadriênio é de R$ 4 bilhões. 

Referido programa será, primordialmente, dire-
cionado para pequenos municípios, priorizando-se 
diversas áreas, entre as quais aquelas consideradas 
epidêmicas de malária e doenças de chagas, carentes 
de saneamento básico e às comunidades indígenas 
entre outras. 

Na área indígena, serão aplicados cerca de R$ 
200 milhões em 1.377 aldeias, beneficiando 122 mil 
indígenas. Destes recursos, somente R$ 93,5 milhões, 
ou 42%, irão para a região Norte, onde está concentra-

da a maior população indígena do país – são 125 mil 
índios no total, das mais diversas etnias, alguns deles 
vivendo de forma isolada. Deste total serão beneficia-
dos cerca de 73 mil índios em 756 aldeias.

Especificamente no Estado do Amazonas a situ-
ação das tribos indígenas, no que concerne às condi-
ções de vida, chega às raias da calamidade pública. 
Calamidade desconhecida pela Nação e, não raro, 
minimizada pelas autoridades às quais está afeta a 
questão.

De maneira específica, referimo-nos às condi-
ções básicas de sobrevivência do ser humano: falta 
de moradia minimamente decente, capaz de proteger 
uma família das adversidades climáticas e dos perigos 
da floresta. Desnecessário seria anotar que a falta de 
água potável e de fossas sépticas apresenta-se como 
causa primeira de graves doenças entre a população, 
sobretudo entre as crianças indígenas. 

A título de exemplo, encontra-se nessa situação 
de total descaso as seguintes tribos indígenas:

Apurinã – na calha do Rio Purus;
Baré – na calha do Rio Negro;
Marubo – na calha do Vale do Javari;
Munduruku – na calha do Rio Madeira;
Seterê-Mawé – na calha do Baixo Amazonas e
Waimiri – na calha dos Rios Negro e Solimões.

Posto nestes termos o problema, encarecemos a 
Vossa Excelência a adoção das providências necessárias 
à celebração de parcerias com o Ministério da Saúde e 
Ministério das Cidades, de forma a estender às comuni-
dades especificadas, em situação de patente miserabili-
dade, as condições mínimas de acesso à dignidade.

Sala das Sessões, 2008. – Deputado Carlos 
Souza.

INDICAÇÃO Nº 2.171, DE 2008 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministério da Justiça que 
sejam tomadas providências no sentido 
de finalizar as perícias de engenharia de 
vários projetos financiados pela Sudam, de 
responsabilidade da Polícia Federal. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-
se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa. 

para apresentar a seguinte indicação:
Segundo matéria publicada na imprensa nacio-

nal, o Ministério Público Federal está correndo contra 
o tempo para evitar a prescrição dos processos contra 
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fraudadores da Superintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia (Sudam), que lesaram a União em mais 
de R$ 1,3 bilhão, e que podem ficar livres de punição 
no final deste ano. Segundo os Procuradores envol-
vidos com a investigação, a Polícia Federal não com-
pletou as perícias de engenharia de vários projetos 
financiados pela Sudam, mas os exames concluídos 
estão sendo fundamentais para a abertura de ações 
de ressarcimento. 

As fraudes ocorridas na Sudam feriram grave-
mente o erário público, além de ter comprometido o 
desenvolvimento econômico nas regiões abrangidas 
por ela. È inaceitável que essas pessoas que agiram 
de ma fé contra a União, desviando milhões de reais 
fiquem impunes, e para evitar que tamanho absurdo 
aconteça é que solicitamos que este Ministério tome 
providências urgentes no sentido de solicitar, junto à 
Polícia Federal, que as perícias sejam concluídas an-
tes que o prazo prescreva. 

Sala das Sessões, 10 de abril de 2008. – Depu-
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

INDICAÇÃO Nº 2.172, DE 2008 
(Da Sra. Sandra Rosado)

Sugere ao Ministro da Integração Na-
cional a realização de Obras de Dragagem 
do Rio Mossoró, RN

Despacho: Publique-se. Encaminhe-
se.

Excelentíssimo Sr. Ministro da Integração Nacional
GEDDEL VIEIRA LIMA,

Considerando o cenário dramático causado pela 
cheia do Rio Mossoró, na cidade que carrega o mesmo 
nome, no Estado do Rio Grande do Norte, reporto-me 
a Vossa Excelência para apresentar considerações e 
reivindicações para solução da penosa situação.

Com a ocorrência das acentuadas precipitações 
pluviométricas em todo o Estado do Rio Grande do 
Norte, o nível do Rio Mossoró ficou dois metros e 
trinta e três centímetros acima do normal. Como con-
seqüência, o rio, que atravessa a cidade de Mossoró, 
transbordou em diversas áreas, colocando em situação 
de perigo os bairros Alto da Conceição, Ilha de Santa 
Luzia, Barrocas e Paredões. Setecentas e setenta e 
duas famílias, segundo dados da Defesa Civil, foram 
desalojadas de suas casas, totalizando quase duas 
mil e quinhentas pessoas. O quadro social da cidade 
agrava-se, ainda, pelos riscos iminentes de epidemias 
como a leptospirose e a dengue.

Indubitável, pode-se salientar, que as chuvas 
das últimas semanas estendem seus danos por toda 
região nordeste. Não se pode duvidar, porém, que 
ação ou omissão do Poder Público, mais ou menos 
intensamente, influenciam nas conseqüências dessas 
tragédias. O Rio Mossoró, há cerca de duas décadas, 
recebeu uma obra de tricotomização: a abertura de 
dois canais na zona urbana de Mossoró, a partir do 
seu leito original. Os especialistas são uníssonos em 
assegurar a importância desta obra para a atenuação 
da força das águas, evitando, conseqüentemente, uma 
situação ainda mais grave da cidade.

Na outra face, a falta de uma política pública de 
revitalização e/ou manutenção do rio possibilita essa 
fragilidade em épocas de invernos rigorosos como o 
deste ano. A carência da manutenção do rio deixa com-
prometida a imprescindível desobstrução dos canais, 
assim como a limpeza de suas águas. 

De acordo com a Universidade Federal do Semi-
Árido (UFERSA), a dragagem em determinada área 
do rio, com o aprofundamento de apenas 4 (quatro) a 
5 (cinco) metros, em concomitância com sua manu-
tenção preventiva, evitaria conseqüências desastrosas 
como vistas no inverno deste ano.

Neste contexto não animador, apelo a Vossa Ex-
celência para que sejam elaborados, de maneira ur-
gente e incisiva, estudos para a realização dragagem 
do Rio Mossoró e a conseqüente execução das obras, 
cruciais para a cidade não enfrentar os lamentáveis 
episódios em tempos futuros. 

Venho então, com base no acima exposto, re-
querer de Vossa Excelência, a realização de Obras 
de Dragagem do Rio Mossoró, RN

Sala das Sessões, 09 de abril de 2008. – Sandra 
Rosado, Deputada Federal-RN.

REQUERIMEN1TO Nº 2.542/2008 
(Do Senhor Leonardo Monteiro) 

Requer o registro da Frente Parlamen-
tar em Defesa do Rio Doce.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do 

Regimento Interno e do Ato da Mesa nº 69, de 10 de 
novembro de 2005, o registro, nesta Casa, da Frente 
Parlamentar em defesa do Rio Doce, que teve seu lan-
çamento oficial em 10 de outubro de 2007, conforme 
documentação em anexo.

Sala das Sessões, 2 de abril de 2008. – Deputa-
do Leonardo Monteiro, PT – MG.
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ESTATUTO DA FRENTE PARLAMENTAR  
EM DEFESA DO RIO DOCE

Art. 1º A Frente Parlamentar em defesa do Rio 
Doce, é uma entidade de direito privado, constituída 
por representantes de todas as correntes de opinião 
política do Congresso Nacional, podendo ter repre-
sentações nas Assembléias Legislativas do Estado 
de Minas Gerais e do Espírito Santo. A Frente tem 
como objetivo defender uma política de recuperação 
do passivo ambiental, estimular o desenvolvimento 
sustentável e a defesa da preservação e conservação 
da Bacia do Rio Doce.

Parágrafo único. A Frente é constituída sem fins 
lucrativos, tem sede e foro no Distrito Federal, e tempo 
indeterminado de duração.

Art. 2º A Frente Parlamentar em Defesa do Rio 
Doce tem como finalidade:

a) acompanhar a política oficial de Recur-
sos Hídricos e de Meio Ambiente, destinadas à 
região da bacia do Rio Doce, manifestando-se 
quando necessário;

b) promover debates, simpósios, semi-
nários e outros eventos pertinentes ao exa-
me das políticas de meio ambiente, cultura e 
recursos hídricos destinadas à Bacia do Rio 
Doce, divulgando seus resultados;

c) promover o intercâmbio com entes as-
semelhados de parlamentos de outros países, 
visando o aperfeiçoamento recíproco das res-
pectivas políticas de defesas das águas;

d) procurar, de modo contínuo, o aperfei-
çoamento da legislação referente aos Recur-
sos Hídricos, influindo no processo legislativo 
a partir das comissões temáticas nas duas 
Casas do Congresso Nacional;

e) conhecer e auxiliar na divulgação de 
novos métodos, processos e tecnologias que 
fomentem o desenvolvimento sustentável do 
Rio Doce;

f) apoiar as instituições interessadas na 
defesa do Rio Doce, junto a todos os Pode-
res, inclusive em questões orçamentárias nos 
casos das entidades públicas.

Art. 3º Integram a Frente Parlamentar em Defesa 
do Rio Doce:

a) como membros fundadores os De-
putados Federais e Senadores da República 
integrantes da 53ª Legislatura, subscrevam 
o Termo de Adesão no prazo de trinta dias, 
contados da data de aprovação do presente 
Estatuto;

b) como membro efetivo os parlamenta-
res que subscrevam o Termo de Adesão em 
data posterior à fixada na alínea anterior;

c) como membros colaboradores os ex-
parlamentares que se interessem pelos obje-
tivos da Frente.

Parágrafo único. A Frente poderá conceder títulos 
honoríficos a parlamentares, a autoridades e a pessoas 
da sociedade em geral que se destacarem nas análises 
e na prática de políticas em defesa do Rio Doce.

Art. 4º São órgãos de direção da Frente Parla-
mentar do Rio Doce:

a) a assembléia geral integrada pelos 
membros fundadores e efetivos, todos com di-
reitos iguais de palavra, voto e mandato diretivo, 
desde que eleitos para os diversos cargos;

b) a mesa diretora, integrada pelo Presi-
dente, 1º vice-presidente, 2º vice-presidente, 3º 
Vice-Presidente e um Secretário Executivo.

Parágrafo único. Na ausência do Presidente, os 
trabalhos serão dirigidos pelo 1º vice-presidente e na 
sua ausência o 2º vice-presidente.

Art. 5º O Secretário Executivo poderá ser esco-
lhido entre os servidores do Congresso Nacional ou 
funcionários do quadro de Secretários Parlamentares, 
cabendo ao Secretário Executivo assessorar a mesa 
diretora e redigir a ata da reunião. Na ausência do 
Secretário Executivo, outra pessoa será nomeada, ad 
hoc, pelo presidente da mesa.

Art. 6º A Assembléia Geral reunir-se-á, ordina-
riamente, uma vez a cada ano, no mês de outubro e, 
extraordinariamente, sempre que convocada por qual-
quer membro da diretoria.

Parágrafo único. A Assembléia Geral reunir-se-á 
em primeira convocação, no horário e local previamente 
marcado, com a presença de 20% (vinte por cento) de 
seus membros fundadores e efetivos e, em segunda con-
vocação, trinta minutos após, com qualquer número.

Art. 7º Compete à Assembléia Geral:

a) aprovar, modificar ou revogar, total ou 
parcialmente, o Estatuto da Frente Parlamen-
tar do Rio Doce;

b) eleger e dar posse à Coordenação 
Diretora;

c) zelar pelo cumprimento das finalida-
des da Frente;

d) admitir ou demitir membros, conce-
der títulos honoríficos, homologando atos da 
Diretoria que, neste sentido, forem adotados 
nas assembléias ordinárias;

e) homologar termos de convênios e de 
contratos firmados pela Diretoria;

f) apreciar toda e qualquer matéria que lhe 
for apresentada pela Mesa Diretora ou por qual-
quer de seus membros, fundadores ou efetivos.
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Art. 8º A Assembléia Geral, ordinária ou extra-
ordinária, será convocada com antecedência mínima 
de sete dias, através de divulgação via email e/ou 
correspondência.

Art. 9º Compete a Diretoria:

a) organizar e divulgar programas, pro-
jetos e eventos da Frente;

b) nomear comissões, atribuir funções 
específicas a seus membros, nomear inte-
grantes de missões externas e requisitar apoio 
logístico e de pessoal às mesas da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal;

c) manter contato com as Mesas Direto-
ras e com as Lideranças Partidárias da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal, visando o 
acompanhamento de todo processo legislativo 
que se referir às políticas e às ações na Bacia 
do Rio Doce, realizando o mesmo empenho 
junto aos órgãos afins dos demais poderes, na 
União, nos Estados e no Distrito Federal;

d) praticar todos os atos administrativos 
inerentes ao funcionamento da Frente;

e) firmar acordos, convênios ou contra-
tos com órgãos públicos ou com entidades 
privadas visando o exame, a discussão e a 
aplicabilidade das políticas e das ações para 
a Bacia do Rio Doce;

f) exercer toda e qualquer prerrogativa e 
tomar as decisões necessárias ao cumprimen-
to das finalidades da Frente, observando os 
limites impostos pelo presente Estatuto.

Art. 10. Os mandatos da Coordenação-Diretora 
têm a duração de 3 (três) anos, permitida a reeleição 
para todos os cargos.

Art. 11. As representações da Frente, referidas 
no Art. 1º, terão autonomia própria.

Art. 12. O presente Estatuto entra em vigor nesta 
data, aprovado pela Assembléia Geral de Constituição 
da Frente Parlamentar em Defesa do Rio Doce.

Brasília–DF, 10 de outubro de 2007.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Finda 
a leitura do expediente, passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado José Airton 
Cirilo.

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT-CE. Sem re-
visão do orador.) – Bom dia, Sr. Presidente, grande e 
ilustre Deputado Inocêncio Oliveira, conterrâneo nordes-
tino, é uma honra e um prazer muito grande participar, 
na manhã de hoje, desta sessão, a qual conta com a 
nobre presença do grande cearense e ex-Presidente 
do Congresso Nacional Deputado Mauro Benevides, 
que muito nos honra.

Gostaria, inicialmente, de registrar a ilustre pre-
sença da ex-Primeira Dama de Pentecoste, Dra. Ivo-
neide Rodrigues de Moura, e também de Ilana Cirilo, 
minha esposa, e de meus filhos, que acompanham 
esta sessão.

Sr. Presidente, hoje é um dia especial para todos 
nós, brasileiros, porque acabamos de receber uma 
informação extremamente positiva para o País, a de 
que a oferta de empregos com carteira assinada vol-
tou a bater recorde no mês passado, com a abertura 
de mais de 206 mil novas vagas. 

“De janeiro a março foram criados 554 mil 
empregos formais. Os dados foram divulgados, 
ontem, no Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados – CAGED, do Ministério do 
Trabalho. É o melhor desempenho, em com-
paração com períodos anteriores, de toda a 
série histórica do CAGED, desde 1992.

O resultado positivo de março foi a gera-
ção de emprego – 41% a mais do que o saldo 
registrado no mês em 2007 – e significou um 
crescimento de 0,7% no estoque de empregos 
formais da economia. Em relação ao primeiro 
trimestre, o saldo acumulado representa 39% 
de aumento frente a igual período do ano pas-
sado. Nos 12 meses encerrados em março, 1 
milhão e 770 mil novos trabalhadores ingres-
saram no mercado formal.

Em março, com exceção da indústria de 
transformação, os vários setores econômicos 
registraram recorde em geração de emprego. 
O Ministro do Trabalho, Carlos Lupi, destacou o 
crescimento da oferta de emprego no setor da 
construção civil que registrou um saldo positivo 
de mais de 33 mil postos de trabalho. No mes-
mo mês do ano passado, a construção havia 
empregado 17 mil novas pessoas. ‘Esse setor 
está bombando’, comentou o Ministro. 

A indústria teve saldo positivo de 40,4 
mil empregos formais, mas foi praticamente 
o mesmo resultado obtido no mesmo mês de 
2007. Para Lupi, isso não é um sinal de alerta, 
pois as contratações no setor ‘têm potencial’ 
para reagir”. 

Essa é uma notícia extremamente alvissareira 
para todos nós brasileiros que sabemos o grande de-
safio que é a geração de emprego e renda no nosso 
País. A cada mês, estamos assistindo a uma série de 
anúncios de geração de novos e melhores empregos. 
Com o reajuste do salário mínimo, a massa salarial 
brasileira contribuirá imensamente para que a gente 
possa ter um crescente aumento na massa de compra 
dos trabalhadores e, com isso, haverá mais emprego, 
mais renda, mais produção industrial e mais oportu-
nidade para os trabalhadores.

O Brasil crescerá, como vem crescendo hoje, 
com uma taxa em torno de 5% do PIB, mostrando a 
vitalidade e a certeza da política econômica que vem 
sendo implantada, qual seja a de fortalecer o mercado 
interno e, com isso, criar um mercado de massa, tudo 
em prol da economia do nosso País. 

Portanto, este é um dia muito importante. Fiz ques-
tão de ficar este final de semana em Brasília, nossa 
Capital, para participar dos festejos de aniversário da 
cidade, que orgulha a todos nós brasileiros.

Esta cidade tem um histórico de ousadia, em fun-
ção do sonho do nosso grande Presidente Juscelino 
Kubitschek, que ousou trazer a Capital para o centro 
do Brasil, para o Centro-Oeste. Com isso, deu-se gran-
de impulso ao desenvolvimento do País. Hoje, nossa 
Capital, sem sombra de dúvida, é uma das melhores 
cidades brasileiras. É inclusive Patrimônio Cultural da 
Humanidade, constituindo-se em grande exemplo para 
outros países e, de certo modo, trazendo uma grande 
esperança para o nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 

razão de permuta com o Deputado Mauro Benevides, 
uma das grandes referências desta Casa, concedo 
a palavra à ilustre Deputada Dalva Figueiredo, por 5 
minutos.

Em seguida, passarei à Presidência ao ilustre 
Deputado Veloso.

A SRA. DALVA FIGUEIREDO (PT-AP. Sem re-
visão da oradora.) – Bom-dia, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados e telespectadores.

Inicialmente, quero agradecer ao Deputado Mauro 
Benevides pela deferência e cumprimentar meu com-
panheiro de bancada, Sebastião Bala Rocha.

Hoje, venho à tribuna, Deputado Sebastião Bala 
Rocha, falar sobre o nosso Laranjal do Jari, onde es-
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tivemos semana passada, V.Exa. na quinta-feira, e eu, 
na sexta-feira. Aquele Município, cuja população gira 
em torno de 35 mil habitantes, constantemente, sofre 
com incêndio ou inundações. Grande parte da popu-
lação vive sobre as palafitas.

Quando lá estive, na sexta-feira, conversei com 
a Prefeita Euricélia; com representantes da Defesa 
Civil Municipal e da Secretária de Mobilização e In-
clusão Social, Marília; com o Coronel Giovani, Coor-
denador da Defesa Civil Estadual. Ao retornar, reuni-
me com representantes do INCRA, com o Delegado 
Alessandro, com o Dalberto, Delegado do MDA, e 
com o Diretor-Presidente do RURAP, Jaezer Dantas. 
A partir daí, fizemos contatos com a nossa bancada 
e com os Senadores José Sarney e Gilvan Borges e 
conseguimos a liberação, em princípio, de cestas bá-
sicas para o Laranjal e Vitória do Jari. Primeiro, serão 
800 cestas para o Laranjal do Jari, e outras 200 para 
Vitória do Jari.

Paralelamente, a partir do ofício gerado e do de-
creto de estado de emergência baixado pela Prefeita, 
conseguimos ampliar esse atendimento para em torno 
de 69 toneladas de alimentos. Isso graças à mercê de 
uma mobilização conjunta – e quero agradecer ao Se-
nador José Sarney, ao Governador Waldez, enfim, a 
todos que se empenharam nesse esforço —, e fomos, 
juntos, conversar com autoridades da Força Aérea e 
com o Ministro Jobim, a fim de conseguirmos o trans-
porte das doações.

Neste momento, Sr. Presidente, deve estar pou-
sando no local o primeiro avião, com 15 toneladas de 
alimentos para a população do Laranjal do Jari. 

São 14 abrigos de escolas municipais e estadu-
ais que estão sendo atendidas pelo Governo do Esta-
do e pelo Governo Municipal. Essas 69 toneladas de 
alimentos devem atender prioritariamente Laranjal do 
Jari, porque Vitória do Jari tem um número menor de 
desabrigados. O grande problema é Laranjal do Jari.

Quero agradecer ao Brigadeiro Saito, ao Coro-
nel Soares, da Aeronáutica, do COMGAR, ao Sr. José 
Roberto, Secretário Nacional de Defesa, ao Ouvidor 
Nacional Agrário, à CONAB do Pará e à Assembléia 
Legislativa do Estado do Amapá, que, no momento de 
dificuldade, quando estava demorando muito o trans-
porte, colocou-se à disposição do Governador, por in-
termédio do seu Presidente Jorge Amanajás. Esse é 
um trabalho que hoje fazemos questão de reconhecer, 
porque todos nós, juntos, conseguimos levar um pouco 
mais de conforto para aquelas famílias. 

Nós temos um desafio muito grande, que V.Exa., 
Sr. Presidente, Deputado Sebastião Bala Rocha, bem 
conhece. Em Laranjal do Jari, grande parte da popu-
lação vive em palafitas. Energia elétrica, saneamento 

básico e habitação são um problema sério. Temos em 
torno de 25 milhões de reais para serem liberados pelo 
Ministério das Cidades e pelo Ministério da Integração. 
A Prefeitura, juntamente com o Governo do Estado, 
está tomando as medidas cabíveis para que os proje-
tos técnicos sejam aprovados por intermédio da Caixa 
Econômica, porém, precisamos aprofundar, acelerar 
o processo. Primeiro, porque aquela população pre-
cisa do nosso cuidado e de que cumpramos a nossa 
tarefa de levar-lhes qualidade de vida. Vai passar por 
ali o Linhão Tucuruí—Macapá, que beneficiará a po-
pulação do Laranjal do Jari. Mas também precisamos 
que a população tenha, com essas novas casas que 
serão construídas, escolas, postos de saúde e postos 
policiais. Não adianta só construir, se não houver um 
conjunto de políticas para que as pessoas saiam das 
margens do rios e das áreas alagadas. 

É mais do que justo com a população do Laran-
jal do Jari, que cede grande parte da sua área para o 
Parque Tumucumaque, que, se não estou enganada, 
até o momento, é o maior parque de preservação das 
nossas florestas e do mundo.

Então, é preciso que tenhamos a compreensão 
de que a população do Laranjal do Jari merece melho-
res condições de vida. O Governo Federal, o Governo 
do Presidente Lula, está presente no Laranjal do Jari 
com grandes obras, e o Governo estadual também, 
com grandes obras. A nossa bancada está atuando 
sob a coordenação do Senadores Gilvam Borges e 
José Sarney. Todos nós estamos nos mobilizando em 
relação não só à população do Laranjal do Jari, mas 
também à população de todo o nosso Estado. São 
grandes os investimentos.

E aqui quero também deixar registrada a partici-
pação da Companhia de Eletricidade do Amapá nes-
se trabalho no Laranjal do Jari, por intermédio do seu 
Presidente, Josimar Peixoto, que, juntamente com o 
Governador, não mediu esforços para que a população 
não ficasse desabrigada de casas nem desprovida de 
energia elétrica e de água potável.

Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, 
Deputado Mauro Benevides, pela deferência. 

Estou indo agora para o meu querido Amapá 
participar de alguns eventos. Tenho certeza de que o 
meu companheiro Sebastião Bala Rocha também se 
dirigirá em seguida para o nosso Estado. 

Desejo a todos um bom-dia.
O SR. PRESIDENTE (Veloso) – Desejo à nobre 

Deputada Dalva Figueiredo uma boa viagem e um bom 
final de semana.

Durante o discurso da Sra. Dalva Figuei-
redo, o Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Vice Presi-
dente, deixa a cadeira da presidência, que 
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é ocupada pelo Sr. Veloso, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Veloso) – Concedo a pa-
lavra ao Sr. Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Sem revisão do orador.) – Cumprimento o Sr. Presi-
dente, nobre Deputado Veloso, que representa a Bahia 
nesta Casa e sabe fazê-lo com extraordinário espírito 
público, defendendo os interesses daquela Unidade 
Federada, mas, de um modo geral, de todo o País, 
cumprindo, portanto, com dignidade o seu mandato 
de Deputado Federal; as Sras. e os Srs. Deputados; 
os senhores telespectadores da TV Câmara. E neste 
momento dirijo-me também à Rádio Universitária do 
Ceará, que acompanha os trabalhos desta Casa e, 
sobretudo, o pronunciamento que passarei a ler da 
tribuna da Câmara dos Deputados.

Faleceu, na madrugada de ontem, em Fortaleza, 
o Prof. Ícaro de Souza Moreira, Reitor da Universida-
de Federal do Ceará, cuja competência vinha sendo 
comprovada neste primeiro ano de gestão, graças à 
clarividência e excelente tirocínio administrativo, evi-
denciados sem quaisquer restrições por nossos con-
terrâneos.

Recordo que a sua posse, no ano passado, como 
dirigente máximo da UFC, ocorreu no Gabinete do Mi-
nistro da Educação, Fernando Haddad, com a presen-
ça do Secretário de Ensino Superior, Ronaldo Mota, 
bem assim da bancada federal, que a ele emprestou 
integral apoio para a realização das ingentes tarefas 
à frente daquela entidade, criada há 53 anos pelo ex-
traordinário mestre Antonio Martins Filho, verdadeiro 
ícone da história cultural brasileira.

Sucedendo ao Prof. René Barreira, hoje desem-
penhando as elevadas funções de Secretário de Ci-
ência e Tecnologia do Governo Cid Gomes, o extinto 
desfrutava de excelente conceito junto aos seus pares 
no Conselho Universitário e perante os estudantes dos 
diversos cursos, inclusive nos campi avançados, dis-
seminados por algumas comunas interioranas.

Desde ontem, o corpo de Ícaro Moreira vem 
sendo velado na própria Reitoria, no seu salão nobre, 
com a assistência de autoridades de todos os níveis 
hierárquicos e de segmentos representativos da so-
ciedade civil organizada, notadamente os intelectuais 
e integrantes dos setores acadêmicos.

Distinguido com a amizade pessoal do Prof. Ícaro 
Moreira, com ele troquei idéias sobre a cogitada uni-
versidade, a ser instalada em nossa Unidade Federa-
da, sobre a qual dissertei, recentemente, ao proferir 
discurso no Grande Expediente da sessão de 4 de 
abril passado.

Com o presente registro, Sras. e Srs. Deputados, 
transmito à comunidade universitária e à família do 
saudoso educador o testemunho de minha solidarieda-
de, já que ele foi uma figura de marcante relevo entre 
nós, cumprindo exemplarmente os pesados encargos 
à frente da Universidade Federal do Ceará.

Que Deus o tenha no Reino da Bem-Aventurança, 
a que merece, pela correção ética encarnada admira-
velmente ao longo de sua fecunda existência.

Sobre o desaparecimento do Reitor Ícaro de 
Souza Moreira, Sr. Presidente Veloso, o Conselho de 
Reitores fez divulgar na imprensa do Ceará, no dia de 
hoje, a seguinte nota de pesar:

“O Conselho de Reitores das Universi-
dades Cearenses manifesta o mais profundo 
pesar pelo falecimento do Professor Ícaro de 
Souza Moreira, Magnífico Reitor da UFC.

No ensejo, solidariza-se com a comuni-
dade acadêmica, familiares e amigos do Pro-
fessor Ícaro”.

Assina: Antonio Colaço Martins, Presi-
dente do Conselho de Reitores do Estado do 
Ceará.

Portanto, Sr. Presidente, com este registro, o que 
desejo efetivamente é realçar a personalidade incon-
fundível do grande educador Prof. Ícaro Moreira, que 
iniciara tão proficuamente uma gestão das mais prós-
peras à frente da Universidade Federal do Ceará. 

Esta a homenagem que, comovidamente, presto 
àquela grande figura de educador, com quem estive 
recentemente, Sr. Presidente, trocando idéias sobre a 
realidade universitária brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente; muito obrigado, 
Sras. e Srs. Deputados.

Durante o discurso do Sr. Mauro Benevi-
des, o Sr. Veloso, § 2º do art. 18 do Regimento 
Interno, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Sebastião Bala Rocha, § 2º 
do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Sebastião Bala Rocha) – 
Concedo a palavra ao eminente Deputado Veloso.

O SR. VELOSO (Bloco/PMDB-BA. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, amanhã, dia 19 de abril, é comemorado em 
todo o continente americano o Dia do Índio. Vamos, 
em poucas palavras, lembrar esta data comemora-
tiva: dia 19 de abril, data criada durante a realização 
do Primeiro Congresso Indigenista Interamericano, no 
México, em 1940. 

Atualmente, cerca de 200 mil índios habitam no 
Brasil. Podemos destacar os mais conhecidos no País: 
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aimorés, bororós, caetés, caiapós, carijós, goitacazes, 
ianomâmis e avá-canoeiros.

A verdade é que os índios sempre foram descon-
fiados, principalmente pelas ameaças e traições.

De que vivem os índios? Eles são muito inteli-
gentes, pois produzem material de preparo alimentício, 
caça, pesca, vestuário. 

Na região de Olivença, sul da Bahia, existe a 
tribo Tupinambás, que tem como cacique Maria Val-
delice Jamopoty Amaral, que tem demonstrado sua 
capacidade na função. Os índios daquela região têm 
verdadeiro respeito por ela, a primeira mulher a se tor-
nar cacique em sua tribo. Os tupinambás de Olivença 
ocupam uma área de aproximadamente 42 mil quilô-
metros. São 27 comunidades, 23 sob a liderança da 
cacique Valdelice. 

É necessário que se faça a demarcação das ter-
ras. É preciso urgência na tramitação dos processos. 
O índio é um ser humano, e temos que dar apoio e in-
centivo a todos. A FUNAI tem de dar mais atenção aos 
índios que precisam do apoio dessa fundação.

Falando ainda sobre os tupinambás de Oliven-
ça, em Ilhéus, Bahia, exatamente na comunidade de 
Santana, que tem como cacique Gildo Silva Amaral, há 
marcas da passagem dos índios, iniciando no Cururupe 
e seguindo por Olivença, Lagoa do Mabaço, Vila Brasil, 
Sururu de Buerarema e Serra do Padeiro.

Em 1999 existiam aproximadamente 500 índios 
cadastrados, sendo que naquela época se intitulavam 
caboclos. Com a chegada da Fundação Nacional de 
Saúde – FUNASA na região, trazendo recursos para 
medicamentos, profissionais da área médica, carro para 
transportes, os caboclos se manifestaram e começaram 
a aparecer para se cadastrar como verdadeiros índios. 
Existem, hoje, cerca de 6 mil índios cadastrados, e, 
desses, 4 mil moram e vivem nas comunidades.

Os índios se queixam de que a FUNASA está dei-
xando a desejar. Não há mais veículos para transportar 
doentes, não há funeral, nem medicamentos, sendo 
que a maioria das comunidades não possui energia 
elétrica. Segundo os índios, é necessário com urgên-
cia a construção de um posto médico e salas de aulas. 
Na comunidade indígena de Santana, por exemplo, as 
estradas estão em estado lastimável.

Os tupinambás fazem uma série de reivindica-
ções, tais como: 1 casa de farinha; 2 salas de aula; pos-
to médico; transporte para os doentes; medicamentos; 
profissionais da área de saúde; resolução a respeito 
dos problemas do lixão; cesta básica e resolução da 
aposentadoria dos índios idosos.

O Sr. Presidente da Câmara, Deputado Arlindo 
Chinaglia, informou que vai colocar na pauta de votação 
a matéria sobre o Estatuto dos Povos Indígenas, que 

está na Câmara há muito tempo. Esse é um sonho que 
deve ser concretizado, pois não deixa de ser um pleito 
justo. O Índio tem que viver com dignidade.

Parabéns aos índios pelo seu dia. Salve 19 de 
abril!

O SR. PRESIDENTE (Sebastião Bala Rocha) – 
Deputado Mauro Benevides, convido V.Exa. para pre-
sidir a sessão enquanto faço uso da palavra.

O Sr. Sebastião Bala Rocha, § 2º do art. 
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro 
Benevides, § 2º do art. 18 do Regimento In-
terno.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Conce-
do a palavra ao nobre Deputado Sebastião Bala Rocha, 
ilustre representante do Amapá nesta Casa, um dos 
mais destacados daquela unidade federada.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (Bloco/PDT-
AP. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Pre-
sidente, Deputado Mauro Benevides.

Saúdo o Deputado Veloso, as Sras. e os Srs. 
Deputados.

Em primeiro lugar, quero dar as boas-vindas aos 
pedetistas de todo o Brasil, especialmente à delegação 
do Amapá, coordenada pelo Governador Waldez Góes. 
A delegação está em Brasília para participar, a partir de 
hoje, do 4º Congresso Nacional do Partido Democrá-
tico Trabalhista, o PDT, evento que será aberto daqui 
a pouco, no começo da noite, no Bay Park.

Toda a militância e todas as lideranças pedetistas 
do Brasil, sejam bem-vindas a Brasília. Sem dúvida ne-
nhuma, teremos um grande congresso. Vamos reforçar 
teses importantes do trabalhismo, das questões agrária 
e de soberania nacional. Vamos reformular certamen-
te algumas propostas, temas do nosso estatuto, mas 
sobretudo ter momentos de grandes debates sobre 
assuntos de interesse nacional.

O congresso vai marcar a história do PDT, sem 
dúvida alguma, e vai ainda mais alavancar nosso par-
tido, no sentido de que seja um dos mais fortes deste 
País e um dos mais identificados com a população 
brasileira, sobretudo com a classe trabalhadora.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o segundo 
assunto que trago à tribuna nesta manhã é a respeito 
de importante audiência pública que a Comissão de 
Direitos Humanos realizou ontem – começou pela ma-
nhã, mas se estendeu até o começo da tarde – para 
tratar dos fatos, das circunstâncias da denominada 
Operação Condor.

A audiência pública, requerida pelo eminente 
Presidente da Comissão, Deputado Pompeo de Mat-
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tos, trouxe a Brasília importantes autoridades, tanto do 
Brasil quanto do exterior, no caso, da Argentina.

Estiveram presentes o Ministro Paulo Vannuchi, 
que confirmou que, assim que o clima político permi-
tir, haja vista as disputas que estão acontecendo – to-
mam conta do noticiário —, a Ministra Dilma Rousseff 
colocará à disposição de toda a população brasileira 
as informações que foram repassadas pela Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos para a Casa Civil da 
Presidência da República, que devem, portanto, ser 
divulgadas num futuro próximo.

Esteve presente o Deputado Remo Carlotto, Pre-
sidente da Comissão de Direitos Humanos da Argen-
tina.

Aliás, ontem, na audiência pública, foi assinado 
um acordo entre a Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias da Câmara dos Deputados do Brasil e a Co-
missão de Direitos Humanos da Argentina, para que, 
conjuntamente, possam aprofundar as investigações, a 
busca da verdade, da memória e da justiça sobre esse 
período obscuro e tenebroso que tomou conta da Amé-
rica Latina e do Brasil também entre 1964 e 1985.

A Operação Condor é exatamente uma confirma-
ção de que os serviços de inteligência desses países 
trabalharam conjuntamente para eliminar os que se 
opunham às ditaduras que aconteciam na América 
Latina.

No Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile, 
os serviços de inteligência atuavam conjuntamente 
para eliminar até mesmo estrangeiros que estivessem 
em seu território. Denunciados pelos serviços de in-
teligência do país de origem, eram eliminados muitas 
vezes no país vizinho.

Esteve presente também o Sr. Jair Krischke; o 
escritor Nilson Cezar Mariano, autor do livro Operação 
Condor; Bruno Huck, da Central dos Trabalhadores da 
Argentina; e Christopher Goulart, neto do Presidente 
João Goulart, que também debateu conosco todos 
esses episódios.

Muitos dados, muitas informações já praticamente 
são conclusivas no sentido da afirmação de que re-
almente houve um acerto, um grande entendimento, 
um grande acordo, entre as ditaduras desses países, 
para eliminar seus opositores.

E mais: a Comissão de Direitos Humanos e Mi-
norias concluiu a audiência pública com a decisão 
de continuar aprofundando os elementos e os dados 
abrangidos pelas informações da Operação Condor.

E nós, eu e a Deputada Jusmari Oliveira, estamos 
apresentando um requerimento para que a Subcomis-
são de Anistia da Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias da Câmara dos Deputados possa dedicar-se, 

de forma permanente, ao estudo e ao aprofundamento 
da verdade histórica, da memória e da justiça.

No contexto de toda essa análise, de toda essa 
busca da verdade, está a morte do Presidente João 
Goulart. Muitos depoimentos indicam a possibilidade 
de assassinato. Em vez de morte natural, o que se su-
põe, pelos indicativos que se tem, é que Presidente 
João Goulart teria sido envenenado.

S. Presidente, o Brasil precisa resgatar a sua me-
mória, fazer justiça. E justiça para as futuras gerações 
significa, exatamente, resgatar a história, a memória, 
para que possamos, de uma vez por todas, evitar qual-
quer episódio que venha atravancar, jogar por terra a 
nossa democracia, a exemplo da ditadura que eliminou 
centenas, milhares de pessoas. Estima-se que, só na 
Argentina, mais de 30 mil pessoas foram eliminadas 
pela ditadura. No contexto de todas as ditaduras, mais 
de 40 mil pessoas foram eliminadas.

Sr. Presidente, mais uma vez, quero saudar to-
dos os pedetistas que chegam a Brasília para o gran-
de Congresso Nacional do PDT, que acontece a partir 
de hoje.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Ao 

cumprimentar o nobre Deputado Sebastião Bala Rocha, 
peço a S.Exa. que retome a presidência dos trabalhos 
da sessão de hoje.

O Sr. Mauro Benevides, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Sebastião Bala 
Rocha, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Sebastião Bala Rocha) 
– Concedo a palavra ao Sr. Deputado Inocêncio Oli-
veira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR-PE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a cada dia que passa, as notícias ruins pa-
recem se multiplicar: acidentes banais de trânsito aca-
bam tragicamente com vidas produtivas, promissoras, 
repletas de esperança. São motoristas de carros que 
se chocam de frente, ou condutores de motocicletas 
que abusam de sua mobilidade e acabam debaixo das 
rodas de algum ônibus ou caminhão. 

A facilidade cada vez maior de aquisição de um 
veículo automotor, decorrente da atual onda de pro-
gresso econômico, nos força a uma reflexão. É óbvio 
que ninguém deseja impedir que um trabalhador que 
ganha sua vida honestamente, com o suor de seu 
rosto, adquira um meio de transporte que facilite sua 
chegada ao local de trabalho. É igualmente óbvio que 
ninguém pode conceber que o tráfego continue em sua 
rota de desregramento acentuada, de modo a permi-
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tir a escalada de mortes violentas, testemunhadas a 
cada dia por qualquer pessoa que saia à rua. Em São 
Paulo, por exemplo, as estatísticas indicam que morre 
mais de 1 motoqueiro por dia, só na Capital.

O que fazer quando muitos chefes de família saem 
para trabalhar da maneira mais tranqüila e serena, pela 
manhã, e não voltam? Precisamos pensar. Precisamos 
debater este assunto exaustivamente e, quem sabe, 
chegar a algumas conclusões sobre algumas ações 
a serem seguidas.

É preciso lembrar, em primeiríssimo lugar, a des-
proporção que existe entre uma motocicleta e um ve-
ículo de 4 rodas. Enquanto um automóvel, ônibus ou 
caminhão possui uma carenagem de metal que protege 
todo o veículo e seus ocupantes, o pára-choques de 
uma motocicleta é composto, literalmente, pelos joe-
lhos do motociclista. É preciso lembrar também que as 
regras de trânsito – e, vamos e venhamos, as regras 
de sobrevivência pura e simples de um ser humano – 
proíbem o tráfego de motocicletas pelos chamados “cor-
redores”, que se formam entre os veículos de 4 rodas 
que ocupam as pistas de rolamento. Seria o caso de 
obrigar as fábricas de motocicletas a equipar os novos 
modelos com side-cars, de maneira a aumentar natu-
ralmente sua largura com uma terceira roda e com isso 
impedir que os mais afoitos – infelizmente, a grande 
maioria dos motociclistas – consigam andar por entre 
os carros e ônibus, nessa perigosíssima roleta-russa 
que não raro termina em morte?

Quem sabe, talvez, obrigar todos os candidatos 
a motociclistas, isto é, aqueles que se matriculam nas 
auto-escolas, a fazer uma extensa visita ao setor de 
politraumatizados dos hospitais para ver em primeira 
mão o que é uma pessoa com as pernas quebradas, ou 
paraplégica, ou tetraplégica, em decorrência de suas 
estripulias no trânsito? São apenas pontos de partida 
pinçados aleatoriamente para uma ampla discussão 
que se faz necessária sobre o tema.

O fato é o seguinte: as campanhas educativas 
sobre segurança, educação e civilidade no trânsi-
to não têm surtido os efeitos necessários. Por outro 
lado, não se pode permitir que o tráfego de veículos 
se transforme numa espécie de fator de “seleção na-
tural” da população. É necessário que surjam novas 
idéias, novos conceitos – não necessariamente novos 
regulamentos. Essa é uma questão de vida ou morte 
para milhões de brasileiros, todos os dias. Não apenas 
a população, mas a classe política, as indústrias e o 
Governo precisam se reunir para colocar fim a esse 
holocausto diário que é o trânsito brasileiro, nas gran-
des e pequenas cidades de nosso País.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Sebastião Bala Rocha) – 
Passa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra, com muita alegria, ao grande 
líder do Ceará e do Brasil, que presidiu o Congresso 
Nacional, Deputado Mauro Benevides.

O  SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE.) 
– Sr. Presidente, nobre Deputado Sebastião Bala Ro-
cha, inicialmente, meus agradecimentos por essa re-
ferência encomiástica à minha vida parlamentar com 
alusão, de forma específica, ao fato de haver presidido, 
na década passada, o Congresso Nacional e, conse-
qüentemente, ter cumprido ali a delegação que me 
foi atribuída por leais companheiros do Senado Fede-
ral. Por força da estrutura bicameral imperante entre 
nós, nas reuniões do Congresso, presidi igualmente 
sessões que tiveram lugar nesta Casa, que hoje tem 
à testa dos seus destinos o nobre Deputado Arlindo 
Chinaglia, que aqui tem evidenciado clarividência e 
descortino incomparáveis, comandando os debates 
e, sobretudo, as grandes articulações políticas que 
se processam no curso dos debates e na solução de 
problemas cruciais para o povo brasileiro. 

Sras. e Srs. Deputados, na manhã de ontem, no 
Salão Nobre da Câmara dos Deputados, com a presen-
ça dos Presidentes Arlindo Chinaglia e Garibaldi Alves 
Filho, realizou-se evento solene sob a coordenação do 
Departamento de Direito da UnB, com o objetivo de 
realçar o transcurso, a 5 de outubro vindouro, dos 20 
anos de promulgação da Lei Maior do País, da qual é 
o primeiro signatário o extraordinário homem público 
Ulysses Guimarães, a quem se considera, por seus 
méritos incontáveis e pela luta indormida que empre-
endeu, o autêntico reconstrutor do Estado Democrá-
tico de Direito. 

Na condição de 1º Vice-Presidente da Assem-
bléia Nacional Constituinte, fui distinguido com o con-
vite para fazer-me presente ao oportuno cometimento, 
numa deferência menos à minha pessoa e muito mais 
aos preclaros colegas, quer Senadores ou Deputados, 
que foram partícipes da elaboração do Documento 
Básico vigorante. 

Mencione-se, por oportuno, que, nesta mesma 
tribuna, quando se lançava o portal da Constituição 
vintenária, coube a mim e ao Presidente da Câmara 
relembrar fatos excepcionais, assinaladores de momen-
tos de incessante trabalho promovido por parte dos que 
foram incumbidos de redigir a Lei Magna brasileira. 

Recordei, na ocasião, alguns acontecimentos 
relevantes nos 2 anos de permanente atividade da 
Assembléia. 
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O primeiro deles, Sr. Presidente, foi o movimen-
to denominado Centrão, que exigia imediata reformu-
lação regimental, ensejando inevitável flexibilização 
das normas vigentes, sem o que os trabalhos não 
prosseguiriam, conforme acentuava o Líder Roberto 
Cardoso Alves, em nome de ponderável corrente de 
legisladores. 

Destaco , nobres colegas, que aquele foi um mo-
mento crucial para os rumos da Assembléia, porque, 
se não contássemos com uma corrente parlamentar 
numericamente ponderável, com figuras da maior ex-
pressão no cenário político brasileiro, teríamos dificul-
dades insuperáveis em completar a ingente tarefa que 
nos fora imposta em razão de conjuntura política incerta, 
depois de tantos anos de cerceamento das liberdades 
públicas, de prisões injustas e de processos iníquos, 
com a implantação de regime marcado pelo autorita-
rismo perdurante por 21 anos. Tivemos, portanto, de 
mudar o Regimento Interno da Assembléia Nacional 
Constituinte, elaborado logo nos primeiros momentos 
pelo então Senador Fernando Henrique Cardoso, que 
formatara o texto que haveria de orientar os trabalhos 
das Comissões Temáticas e de Sistematização, enfim, 
o trâmite das emendas a serem submetidas ao crivo 
do Plenário soberano. 

E digo soberano, Sras. e Srs. Deputados, porque 
fomos investidos do poder originário, o que nos confe-
ria a maior autenticidade possível. Esse poder originá-
rio a que me reporto é o decorrente da emanação da 
vontade popular expressa no veredictum das urnas. E 
foi com esse poder originário que funcionamos aqui, 
no objetivo de elaborar a Carta cidadã, assim cogno-
minada pelo grande Ulysses Guimarães, certamente, 
porque todos os segmentos da cidadania tinham suas 
pretensões acolhidas no texto que então elaboráva-
mos e que foi promulgado na memorável tarde de 5 
de outubro de 1988. 

Representam-se explicitamente na Carta, Sr. 
Presidente, os direitos da criança, do adolescente, 
do idoso, do deficiente, do índio, do negro, da mulher. 
Esses diversificados segmentos sociais tiveram suas 
reivindicações inseridas no texto constitucional. Certa-
mente por isso, essa interpretação tornou-se implícita 
na manifestação do Presidente Ulysses Guimarães, 
quando exibiu um exemplar da nova Constituição diante 
de milhões de telespectadores, denominando-a Car-
ta cidadã, num instante em que ficou precisamente 
sinalizado o reencontro com o Estado Democrático 
de Direito. 

Sras. e Srs. Deputados, impusera-nos o Centrão 
uma reforma regimental, e Ulysses Guimarães enten-
deu de confiar a mim, modesto Senador pelo Ceará, 
mas 1º Vice-Presidente da Constituinte, a tarefa de 

reformular o Regimento e fazer  aquelas concessões 
sem as quais o Centrão não permaneceria no plenário, 
não ofereceria o quorum indispensável à realização 
das discussões e das votações que transformariam 
cada emenda em um dispositivo a ser integrante da 
Lei Maior brasileira. 

Foi um trabalho ingente, com vistas a conciliar 
interesses conflitantes que reclamavam clarividência 
para entender a conjuntura emergente que se situava 
diante de todos nós. Afinal, elaboramos a mudança do 
Regimento, com o acatamento da exigência daquela 
corrente de que qualquer matéria somente fosse apro-
vada com 280 votos do Plenário, somados os Sena-
dores e os Deputados Constituintes. 

Sem isso não teríamos votado, como o fizemos, 
a Carta que passou a vigorar a partir de 5 de outubro 
de 1988.

Ainda destaco a patética conclamação que sen-
sibilizou não apenas a nós, Constituintes, mas também 
e sobretudo a milhões de brasileiros que escutaram 
as palavras de Ulysses Guimarães. Dizia ele, clara e 
peremptoriamente, que a Constituição jamais poderia 
ser afrontada, deveria ser respeitada e obedecida por-
que iria direcionar a vida política, econômica, social e 
cultural do Brasil.

Foi esse o primeiro incidente relevante que me 
permito destacar nesta Casa e que foi aludido na co-
memoração de ontem, na manifestação do Presiden-
te Arlindo Chinaglia, que saindo do texto preparado, 
discursou com a emoção de um patriota que pôde 
alcançar a extensão e a profundidade do documento 
de que sou o segundo signatário, antecedido apenas 
pelo grande brasileiro Ulysses Guimarães. 

Outro incidente que me permito relembrar neste 
instante, Sr. Presidente, é o que houve por força das 
inserções constantes das iniciativas parlamentares, 
das emendas que eram apreciadas nas Comissões 
Temáticas e, depois, submetidas ao crivo da Comissão 
de Sistematização.

Em meio a tudo isso, houve a manifestação do 
então Presidente da República, José Sarney, que teve 
magnífico desempenho sobre a estrutura da governa-
bilidade. Entendia S.Exa. que ela seria inviabilizada 
diante da inclusão de conquistas sociais capazes de 
onerar sensivelmente o Erário. Eram conquistas como 
a licença-maternidade, a licença-paternidade e outros 
direitos assegurados aos trabalhadores.

A esse respeito, Sr. Presidente, gostaria de lem-
brar que fui autor da emenda que garantiu aos traba-
lhadores brasileiros a unificação do salário mínimo. 

Se V.Exa. compulsar a Constituição, identificará 
no art. 7º item que preceitua que o trabalhador terá 
direito a um salário mínimo, entre vírgulas, “nacional-
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mente unificado”, conseqüência de emenda de minha 
autoria. Essa proposta garantiu, portanto, a perenida-
de, no texto constitucional, daquilo que eu já obtivera 
por meio de lei ordinária aprovada ao tempo em que 
exercia o mandato de Senador da República. Para fazer 
justiça à história, ressalto que a lei foi sancionada pelo 
General João Baptista de Figueiredo, que entendeu a 
justeza da citada proposição, uma vez que não tinha 
sentido o País permanecer subdividido em 4 regiões, 
sendo a última delas o Nordeste, o que fazia com que 
os trabalhadores do Ceará, de Pernambuco, do Rio 
Grande do Norte e da Paraíba se deslocassem até 
São Paulo, o grande Estado bandeirante, atraídos por 
um salário mínimo maior.

Portanto, Sr. Presidente, a Constituição trouxe 
esta inovação: a unificação do salário mínimo nacional, 
por cuja defesa penso haver-me credenciado diante 
das classes obreiras do País. 

E, quando José Sarney exteriorizou por meio da 
televisão visível apreensão diante dos desdobramen-
tos decorrentes do cumprimento da letra constitucio-
nal, Ulysses, sob os aplausos de todos nós, ocupou 
também uma cadeia de televisão a fim de defender a 
soberania da Assembléia Nacional Constituinte, afir-
mando que havíamos sido incumbidos de preparar 
uma Carta e que haveríamos de fazê-lo com extrema 
responsabilidade, sem  conduzir o País a um estágio 
de ingovernabilidade, o que efetivamente não ocorreu, 
porque, a partir daquele momento, o cumprimento da 
Carta foi sendo processado pelo Presidente José Sar-
ney, que então substituía o saudoso Tancredo Neves.

A propósito, estamos tão próximos do 21 de abril, 
que não me dispensaria, neste momento, ao fazer 
essa referência, de também prestar uma homenagem 
ao grande Tancredo Neves, com quem convivi tão de 
perto e que desapareceu, exatamente no Dia de Tira-
dentes, data da Inconfidência. Anualmente, reúnem-se 
na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, autoridades 
sempre galardoadas com a grande Comenda da Incon-
fidência por parte dos Governadores que têm dirigido 
aquela portentosa Unidade da Federação.

Sr. Presidente, há um fato significativo que me 
permito lembrar neste instante: a Carta que começá-
ramos a elaborar tinha conotação parlamentarista. Era 
essa a tendência predominante neste Plenário, e para 
tal sistema se direcionavam os trabalhos procedidos na 
ocasião. Mas, em determinada fase, defrontamo-nos 
com outro contexto emergente, trabalhado habilmente 
pelo Presidente do Senado Federal, o saudoso Senador 
Humberto Lucena, o qual, louvando-se em 2 consultas 
plebiscitárias, que apontavam o presidencialismo como 
a melhor forma de Governo para o País, fez um esforço 
ingente para alterar o rumo das articulações. 

Assim, a Carta, então direcionada ao Parlamen-
tarismo, adotou outra direção doutrinária, passando a 
ser presidencialista, embora contendo alguns institu-
tos reconhecidamente parlamentaristas, a exemplo da 
medida provisória.

A medida provisória, com o atravancamento da 
Ordem do Dia das Casas do Congresso Nacional, 
tem, aliás, sido um obstáculo permanente ao trâmite 
de matérias de interesse parlamentar, mas, felizmente, 
graças ao empenho do Presidente Arlindo Chinaglia, 
com o endosso do Presidente Garibaldi Alves Filho, a 
questão acha-se virtualmente superada, chancelada 
igualmente pelas lideranças partidárias.

Graças  ao empenho do dirigente máximo desta 
Casa, bem assim como as enfáticas manifestações 
do titular do Senado e, sobretudo, à compreensão das 
agremiações políticas, mantivemos o instituto, sim, mas 
dentro de parâmetros regimentais menos drásticos, 
que já não obstaculizarão de maneira insuperável os 
trabalhos levados a efeito no plenário da Câmara dos 
Deputados e na outra Casa do Parlamento.

No nosso entender, esses 3 incidentes são os 
que acentuadamente merecem o registro desta tribuna, 
quando estamos prestes a comemorar os 20 anos da 
Carta cidadã, que ainda possui dispositivos passíveis 
de regulamentação que lhes ofereçam eficácia e apli-
cabilidade. Hoje, nós, legisladores ordinários, somos 
acusados porque não procedemos ao exame desses 
dispositivos nem durante o processo revisional, pre-
visto para 1993, ou seja, 5 anos depois da promulga-
ção da Carta.

Nessa época, quando eu estava na condição de 
Líder do PMDB no Congresso Nacional, e a Relato-
ria era ocupada pelo então Deputado e hoje Ministro 
Nelson Jobim, nós deveríamos processar a revisão 
da Carta, a fim de escoimá-la daquilo que pudesse 
ser algum equívoco ou alguma inserção perfeitamen-
te dispensável. Com isso, daríamos uma feição de 
perfeccionismo ao que se elaborara durante 1987 e 
1988, quando se realizou, neste mesmo plenário, a 
Assembléia Nacional Constituinte, instalada no dia 1º 
de fevereiro de 1987 pelo então dirigente máximo do 
Supremo Tribunal Federal, Ministro Moreira Alves.

Sr. Presidente, ontem, na solenidade a que aludo, 
realizada no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, 
o eminente colega Arlindo Chinaglia fez uma oração 
primorosa; saiu do texto formal, do discurso, e preferiu 
falar ao currente calamo, a fim de que as suas emo-
ções e as interpretações conseqüentes surgissem na 
espontaneidade de uma interpretação absolutamente 
correta. Da mesma forma procedeu o Senador Gari-
baldi Alves Filho.
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Ambos  mencionaram a questão das medidas 
provisórias, fazendo-o de forma a resguardar o inte-
resse do Poder Legislativo.

Ambos os discursos enfocaram o tema, numa 
sintonia verdadeiramente admirável, mostrando ha-
ver entendimento entre Arlindo Chinaglia e Garibaldi 
Alves Filho, o que é extremamente importante para o 
fortalecimento do Congresso.

Professores e alunos da Universidade de Brasí-
lia, entre os quais o professor de Direito José Osvaldo, 
além de autoridades como os procuradores da Repú-
blica convidados para a solenidade no Salão Nobre 
da Câmara, prestigiaram o evento, que valeu como 
preparatório do grande acontecimento que esta Casa 
vai realizar no dia 5 de outubro deste ano em come-
moração ao 20º aniversário da Carta.

Eu destacaria, nestes instantes finais, que, quan-
do a Carta cidadã completou 15 anos, o Senado Fe-
deral entendeu de realizar um seminário com a pre-
sença de preclaros juristas, entre os quais o Ministro 
e ex-Senador Paulo Brossard de Souza Pinto, que 
pontificou uma intervenção lúcida e abalizada naquele 
magno evento.

O seminário realizou-se no Auditório Petrônio 
Portela. Talvez o único fato inusitado haja sido a cir-
cunstância de o Presidente do Senado haver convi-
dado a mim – não na condição de ex-Presidente do 
Congresso, mas na de 1º Vice da Assembléia Nacional 
Constituinte – para dirigir os trabalhos do seminário, 
que teve afluência inusitada, porque contou com a 
participação de universitários de Brasília, que fizeram 
questão de interpretar aquele marco, a comemoração 
do 15º aniversário da Carta Cidadã, promulgada em 5 
de outubro de 1988, como algo de significação histórica 
na tradição jurídico-constitucional brasileira.

Se nos 15 anos da Lei Maior já tivemos, de forma 
esplendorosa, a rememoração de algo excepcional, 
que diria eu, Sr. Presidente, da preocupação, hoje, dos 
Presidentes Arlindo Chinaglia e Garibaldi Alves Filho, 
ambos sintonizados a fim de dar expressão ainda mais 
realçante aos 20 anos da Constituição da República 
Federativa do Brasil?

Essas 2 décadas  de Constituição haverão de ser-
vir para conscientizar a comunidade brasileira acerca 
de sua relevância, obrigar-nos a cumpri-la e respeitá-la 
e não permitir que seja afrontada, como lapidarmente 
destacou Ulysses Guimarães, vulto notável que não 
me canso de exaltar, uma vez que foi, sem dúvida, o 
grande batalhador em prol do Estado Democrático 
entre nós.

Por isso é que entendi de comentar hoje a reu-
nião realizada ontem nesta Casa, com a presença de 
ilustres convidados, mas, particularmente, marcada, 

repito, pelos importantes pronunciamentos dos Presi-
dentes Arlindo Chinaglia e Garibaldi Alves Filho, pro-
nunciamentos que se identificaram em seus itens fun-
damentais, sobretudo no que respeito ao trâmite das 
medidas provisórias. Ambos foram enfáticos, precisos 
e enérgicos em condenar o processo de tramitação de 
tais proposições, mas o Presidente Arlindo Chinaglia 
já trazia consigo a fórmula, de tessitura muito bem 
urdida por ele próprio, com a colaboração de Líderes 
de inquestionável expressão nesta Casa, de modificar 
esse processo.

Isso, sim, foi o acontecimento a que assistimos 
ontem, e eu não me dispensaria, no Grande Expediente 
desta sessão, de ressaltar aquela iniciativa dos alunos 
da UnB levada a efeito por meio do Departamento de 
Direito. Aliás, há poucos dias, essa universidade foi 
alvo de incidentes extremamente lamentáveis, que 
justificaram a destituição do seu Reitor e Vice-Reitor, 
o que levou a que se designasse um reitor pro tem-
pore para dirigir, até a eleição do próximo substituto, 
aquele grande centro cultural, criação da genialidade 
do grande, do extraordinário educador Darcy Ribeiro, 
com quem convivi de perto, ao tempo em que juntos 
desempenhávamos mandato de Senador da Repú-
blica – ele pelo Rio de Janeiro, e eu na condição de 
representante do Ceará.

Sr. Presidente, permitiu-me V.Exa. que, neste 
Grande Expediente, fizesse essa menção explícita à 
solenidade de ontem, mas sem olvidar a homenagem 
reiterada à Carta de 5 de outubro de 1988, a qual de-
fenderemos, preservando-a e tornando-a respeitada 
por todos os segmentos da opinião pública brasileira, 
porque ela é um instrumento que, basilarmente, orienta 
a vida do próprio País, das suas unidades federadas, 
dos seus municípios e de todos os cidadãos. A Cons-
tituição teve o grande mérito de arraigar entranhada-
mente a consciência de cidadania no seio dos nossos 
compatrícios.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados e telespectadores da TV Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Veloso) – Parabenizo o 
nobre Deputado Mauro Benevides pelo excelente pro-
nunciamento.

Durante o discurso do Sr. Mauro Benevi-
des, o Sr. Sebastião Bala Rocha, § 2º do art. 
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Veloso, § 
2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Veloso) – Dando seqüência 
ao Grande Expediente, concedo a palavra ao nobre De-
putado Bruno Rodrigues, do PSDB de Pernambuco.
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O SR. BRUNO RODRIGUES (PSDB-PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, mais uma vez a natureza mostra a incapaci-
dade do Governo Lula de prevenir e proteger o povo 
brasileiro contra catástrofes. Lula e seus 35 Ministérios 
foram incapazes de impedir a proliferação da dengue 
no Rio de Janeiro, de recuperar a esburacada malha 
viária nacional, de garantir efetivamente o fornecimen-
to de energia elétrica para o decênio, bem como de 
evitar a morte de inúmeras pessoas e grandes perdas 
materiais devido às intempéries que ocorrem periodi-
camente no País.

O atual Governo não planeja, portanto, não corri-
ge as eventuais falhas nos programas em andamento 
e também não investe o necessário na infra-estrutura. 
Apenas colhe o que foi plantado em governos anterio-
res, preocupando-se somente em aglutinar benefícios 
sociais já implantados e expandi-los.

Infelizmente, Sr. Presidente, além do desastre na 
Saúde provocado pela epidemia da dengue no Rio de 
Janeiro e em outros municípios, do aumento da evasão 
escolar na educação e da crise da segurança pública, a 
falta de investimentos em infra-estrutura, principalmen-
te em saneamento básico, mata milhões de pessoas 
anualmente vítimas de doenças endêmicas.

Apesar de ter sido advertido diversas vezes pela 
Oposição nesta Casa e por especialistas e entidades 
do setor, o Governo Lula não priorizou a infra-estrutura, 
que é condição necessária para a melhoria do bem-
estar da população, e permite que todos tenham acesso 
a serviços básicos como eletricidade, comunicações, 
transportes urbanos e saneamento. Ao mesmo tempo, 
a ampliação da infra-estrutura promove a redução de 
custos, o aumento da produtividade, o aprimoramento 
da qualidade dos bens e serviços da estrutura produ-
tiva e a consolidação da integração regional.

Embora o BNDES – Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social tenha contribuído, por 
meio de sua criteriosa análise de investimentos e a 
liberação de recursos, para a oferta de serviços de 
infra-estrutura para o crescimento do País, não con-
seguiu suprir as necessidades da demanda.

Para restabelecer a cultura do planejamento, o 
Governo Lula criou, no ano passado, o Programa de 
Aceleração do Crescimento, o conhecido PAC, que 
prevê investimentos da ordem de 504 bilhões de reais 
até o ano de 2010 em projetos de infra-estrutura. E, 
com todas as suas falhas, Sras. e Srs. Deputados, o 
PAC tem o mérito de colocar a infra-estrutura no centro 
dos debates do País.

Com o PAC, retomam-se as discussões sobre 
o papel do Estado no planejamento estratégico e na 
definição das prioridades e cria-se, principalmente, 
uma agenda de crescimento para os próximos anos. 
A meta do programa é garantir as condições para a 
expansão da economia brasileira em torno de 5% do 
PIB nos próximos anos.

Com o PAC, Sr. Presidente, cria-se a expectativa 
de uma agenda de crescimento e o reconhecimento da 
importância crucial dos investimentos em infra-estrutura 
para tirar o País do marasmo econômico, porém é pre-
ciso colocar a teoria em prática, pois não é a primeira 
vez na história do Brasil que se produz um programa 
de planejamento econômico para o crescimento, cujos 
resultados positivos resultassem em avanços para a 
economia brasileira.

Acho importante trazer a esta tribuna, Sras. e 
Srs. Deputados, um breve relato sobre os programas 
estratégicos já executados no Brasil para, em segui-
da, discutir o PAC.

Em 1947, o Presidente Dutra fez a primeira tentati-
va estatal de planejamento estratégico em longo prazo, 
com um plano direcionado para a saúde, alimentação, 
transporte e energia, o denominado Plano Salte. 

Em 1956, o Presidente Juscelino Kubitschek lan-
çou o Plano de Metas, com ênfase na construção de 
usinas hidrelétricas, estradas de rodagem e a trans-
ferência da Capital para Brasília.

No período do regime militar, foi lançado o Plano 
Nacional de Desenvolvimento – PND I e II, com proje-
tos que visavam à integração nacional e investimentos 
na indústria de base.

Durante a década de 1980 – a conhecida dé-
cada perdida – e início da década de 1990, o País, 
além do endividamento externo e interno, padeceu 
de uma crise inflacionária sem precedentes e pouco 
desenvolveu-se.

Com a estabilidade econômica obtida pela im-
plementação do Plano Real em 1994, a tradição de 
planejamento estratégico foi retomada pelo Governo 
Fernando Henrique Cardoso, que lançou o Plano Plu-
rianual – PPA, conhecido como Brasil em Ação, de 1996 
a 1999, e o plano Avança Brasil, de 2000 a 2003.

Os programas lançados no período do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso foram prejudicados pela 
escassez de recursos e, principalmente, devido às 
turbulências provocadas pelas crises internacionais, 
entretanto, serviram de base para, atualmente, o Go-
verno elaborar o chamado PAC.

Na atualidade, Sras. e Srs. Deputados, a con-
juntura é bem mais favorável à realização do que está 
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planejado no PAC do que em outros programas, pois 
a economia mundial, felizmente, está em um ciclo vir-
tuoso e não ocorreram graves crises financeiras inter-
nacionais nos últimos anos. Entretanto, a realização 
do PAC, assim como em épocas anteriores, esbarra 
na alocação de recursos, que são escassos para as 
enormes necessidades da infra-estrutura do País. 
Portanto, o sucesso do PAC e seus benefícios para 
os brasileiros passa pelo criterioso uso dos escassos 
recursos disponíveis. 

O Sr. Mauro Benevides – Permite-me V.Exa., 
nobre Deputado Bruno, um aparte?

O SR. BRUNO RODRIGUES – Com o maior 
prazer, ouço o aparte do meu prezado Mauro Bene-
vides.

O Sr. Mauro Benevides – A essa altura do lúcido 
pronunciamento de V.Exa., quando se reporta ao PAC, 
somos compelidos a reconhecer que foi uma iniciativa 
que trouxe alento extraordinário para o País. Em todas 
as Unidades Federadas há uma efervescência em tor-
no da obtenção de obras do Plano de Aceleração do 
Crescimento. E reivindica-se exatamente para o País 
impacto que possa garantir absorção da mão-de-obra 
e daqueles serviços essenciais que tinham sido pos-
tergados até hoje por todos os governos. Portanto, te-
mos de aplaudir a realização do PAC e fazer com que 
ele não sofra nenhuma restrição orçamentária. Que 
ele possa ter seqüência no cumprimento das suas 
metas, dos seus objetivos e que o povo brasileiro seja 
o grande favorecido por essa iniciativa na gestão do 
Presidente Lula. Cumprimento V.Exa. pelo magnífico 
discurso na manhã de hoje.

O SR. BRUNO RODRIGUES – Agradeço ao meu 
nobre colega, Deputado Mauro Benevides, o aparte. 

E quero dizer que concordo inclusive com o PAC 
em termos de planejamento estratégico. A nossa pre-
ocupação maior é justamente com a implementação 
do programa. No ano passado, o Governo divulgou 
em toda a imprensa que teria executado quase 80% 
dos programas que estavam planejados e vimos, por 
intermédio do SIAFI e do acompanhamento de nossa 
assessoria, que apenas 12% efetivamente foi imple-
mentado em 2007. 

Agradeço, mais uma vez, ao nobre Colega Mauro 
Benevides o aparte, que enriquece muito nosso pro-
nunciamento no dia de hoje.

Dos 504 bilhões de reais previstos pelo Governo 
dos investimentos do PAC entre 2007 e 2010, foram 
assim discriminados:

– hidrovias: 700 milhões de reais, quando 
o necessário, segundo a Confederação Na-
cional do Transporte – CNT é de 25 bilhões 
de reais;

– portos: os investimentos previstos no 
PAC são de 2,7 bilhões de reais, quando, se-
gundo a CNT, o ideal seria de 4,4 bilhões;

– aeroportos: o valor reservado pelo PAC 
é de 3 bilhões de reais, enquanto a necessida-
de, segundo a CNT, é de 4,4 bilhões; 

– ferrovias: 7,9 bilhões de reais estão 
destinados pelo PAC, entretanto, a CNT divulga 
que seriam necessários 86,7 bilhões de reais 
para suprir a demanda no setor de ferrovias;

– rodovias: o PAC pretende investir 33,4 
bilhões, enquanto a CNT informa que, em 
seu Plano de Logística, são necessários 93,5 
bilhões;

– geração de energia elétrica: o PAC 
pretende investir 65,9 bilhões, enquanto o 
Ministério de Energia diz serem necessários 
75 bilhões;

– saneamento: o PAC terá 40 bilhões, en-
quanto a necessidade estimada pela Fundação 
Getúlio Vargas é de 220 bilhões de reais.

Pela discrepância entre os valores necessários 
para investimentos em infra-estrutura e os recursos 
previstos pelo PAC, não é difícil prever a ocorrência 
de colapsos em setores da infra-estrutura, e, o mais 
grave, é no saneamento, com reflexos imediatos na 
saúde da população, pois é do conhecimento geral 
que cada unidade de real investido no saneamento 
básico representa a economia de 10 reais gastos no 
combate a doenças endêmicas.

Diante da enorme carência de infra-estrutura no 
País, fica explícito que o PAC é insuficiente para resolver 
todas as deficiências nos diversos setores. Portanto, 
faz-se necessário amplo debate na Câmara dos De-
putados e no Senado Federal, no sentido de se obter 
as informações sobre as necessidades de cada setor 
da infra-estrutura e da ação governamental, a fim de 
não sermos surpreendidos com epidemia de dengue, 
racionamento de energia elétrica ou tragédias causa-
das pelas intempéries, devido ao descaso estatal com 
a população que reside em áreas de risco. 

As informações relativas aos programas do PAC, 
Sr. Presidente, não estão disponíveis. O Ministério do 
Planejamento apresenta um filme de propaganda em 
seu site na Internet sobre o PAC.

Onde estão os valores consolidados aplicados 
nos diversos setores da infra-estrutura e o físico re-
alizado?

No SIAFI, é possível acompanhar o Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social investidos no PAC, mas 
não se consegue obter os recursos investidos pelas 
empresas estatais.

Em 2007, segundo dados do SIAFI, foi destinada, 
com recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social, ao Programa de Aceleração do Crescimento – 
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PAC, uma dotação orçamentária autorizada de 16 bi-
lhões, 596 milhões, 207 mil e 90 reais, dos quais foram 
empenhados 16 bilhões, 15 milhões, 706 mil 849 reais 
e efetivamente pagos apenas 4 bilhões, 527 milhões, 
930 mil e 360 reais. As maiores despesas foram fei-
tas pelo Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transporte – DNIT, com cerca de 6,5 bilhões de reais, 
seguido pelo Ministério das Cidades, com aproxima-
damente 3 bilhões de reais.

Se compararmos os valores investidos em 2007 
pelo PAC com o proposto pelo Governo e as necessi-
dades de investimentos na infra-estrutura, podemos 
concluir que não existe aceleração do crescimento.

O PAC arrasta-se lentamente, a ponto de com-
prometer diversos setores da infra-estrutura, conforme 
disse, em entrevista à revista EXAME, em sua edição 
de 15 de novembro de 2007, o pesquisador Paulo Re-
sende, da Fundação Dom Cabral: “A execução do PAC 
deveria ocorrer num ritmo mais acelerado. Se continuar 
como está, há um risco muito grande de o calendário 
das obras furar”.

Infelizmente, é o que deve acontecer, se o Gover-
no não começar a acelerar os investimentos do PAC.

As preocupações de especialistas e de entidades 
ligadas à infra-estrutura, Sras. e Srs. Deputados, são 
enormes, pois o que é dito em palanque não condiz 
com a realidade. A impressão que fica para quem re-
almente conhece o assunto é que o PAC é mais um 
apelo eleitoral que carece da seriedade que um pro-
grama estratégico exige.

A CNT divulgou seu Plano de Logística para o 
Brasil, em que o conjunto de projetos da malha viária 
nacional consumiria 224 bilhões de reais, quase 4 ve-
zes mais do que o previsto no PAC, que, na realida-
de, não acrescenta 1 quilômetro à atual malha viária, 
atendo-se apenas a realizar a manutenção de alguns 
poucos trechos e tapar buracos.

A CNT avaliou, no ano passado, a situação da 
malha rodoviária nacional. A pesquisa percorreu mais 
de 81 mil e 944 quilômetros de rodovias e concluiu que 
72% das estradas estão em situação regular, ruim ou 
péssima, o que representa 56 mil quilômetros neces-
sitando de reparos, ao custo de 11 bilhões de reais, 
conforme a estimativa do Vice-Presidente da CNT, 
Flávio Benatti.

Como não se investe o suficiente para recuperar 
as estradas, o transporte rodoviário de cargas perma-
nece consumindo por ano cerca de 25 bilhões de reais 
a mais em gastos, devido a quebras, atrasos e desas-
tres. Em virtude da precariedade em que se encontram 
as estradas, somente nas rodovias federais ocorreram 
122 mil e 985 acidentes em 2007, com 6.840 mortos e 
75 mil feridos. Cálculos da Polícia Rodoviária Federal, 
baseados em estudos do Instituto de Pesquisa Econô-

mica Aplicada – IPEA, apontaram que, no ano passado, 
somente os acidentes nas estradas federais custaram 
ao País 10 bilhões e 600 milhões de reais.

Segundo o SIAFI, nenhum investimento foi fei-
to pelo PAC na geração de energia elétrica em 2007. 
Dados do IPEA mostram que, nas 2 últimas décadas, 
o consumo de energia cresceu, em média, 2,5% ao 
ano, enquanto o Produto Interno Bruto – PIB cresceu, 
em média, 1,9% ao ano. A oferta de energia elétrica 
não acompanhou a demanda, daí o apagão elétrico em 
2002, que poderá ocorrer novamente, se o País vier a 
crescer 5% ao ano, como pretende o PAC. 

A necessidade de energia elétrica para dar conti-
nuidade ao PAC, segundo o IPEA, seria de um acrés-
cimo de 6.353 megawatts ao ano, ou seja, um cresci-
mento da oferta de energia elétrica em 6,5% ao ano, 
enquanto o PAC prevê apenas um acréscimo de 3.096 
megawatts ou 3,1% ao ano. 

Entretanto, Sras. e Srs. Deputados, nem essa 
meta de 3,1% ao ano de acréscimo de energia elétrica 
está sendo executada.

Para concluir, Sr. Presidente, o PAC tem até mãe, 
mas ainda é uma caixa-preta que sofre de nanismo 
e de falta de transparência. Um país da dimensão 
do Brasil merece um planejamento logístico eficaz e 
transparente, em que a sociedade seja informada por 
suas instituições, por meio de relatórios físico/finan-
ceiros, passo a passo, do que está sendo realizado e 
do custo dessas realizações, e não apenas por notícia 
dita em palanques dos bilhões investidos em obras 
aqui e acolá.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Veloso) – Encerrado o 

Grande Expediente.
Convido o Deputado Mauro Benevides a presi-

dir a sessão.

O Sr. Veloso, § 2º do art. 18 do Regimento 
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) – Apre-
sentação de proposições.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Vai-se 
passar ao horário de

VI – COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Concedo a palavra, em Comunicações Parlamen-
tares, ao Sr. Deputado Veloso, ilustre representante da 
Bahia nesta Casa, que se tem revelado um dos mais 
atuantes Parlamentares com assento neste plenário, 
pelo Bloco Parlamentar PMDB/PSC/PTC.

O SR. VELOSO (Bloco/PMDB-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Mauro Benevi-
des, com quem tenho a honra de conviver nesta Casa 
– sabe V.Exa. a admiração, o apreço e o respeito que 
lhe tenho —, Sras. e Srs. Deputados, telespectadores 
da TV Câmara, senhores funcionários, é lamentável 
que todos os dias aconteçam, em todo o País, crimes 
hediondos, principalmente contra menor ou adoles-
cente, mulher e idoso.

A sociedade brasileira está transtornada com o 
caso da menina Isabella, ocorrido em São Paulo. Pela 
imprensa, pelas testemunhas, pelos laudos, é bem pro-
vável que o casal Alexandre Nardoni e Ana Carolina 
Jatobá estejam envolvidos. Pelo que se apurou com a 
investigação policial e os laudos, até a presente data, 
não há como não admitir que não tenham sido o pai e 
a madrasta os autores do crime.

Creio que muitos brasileiros estão em dúvida 
quanto à possibilidade de ter sido o casal, pois é ina-
creditável que seres humanos possam praticar crime 
tão bárbaro, principalmente contra uma criança de 
apenas 5 anos de idade. Por certo, com um futuro bri-
lhante pela frente, de repente, por meios cruéis, ela 
teve sua vida ceifada. É inadmissível, Sr. Presidente, 
que se pratique crime contra a pessoa, mesmo que 
seja adulta, imagine contra uma menor indefesa. 

Caso se confirme terem sido o pai e a madrasta 
da menor Isabella, não há justificativa para que não 
se faça justiça. O povo brasileiro, que vem acompa-
nhando todos os detalhes do brutal acontecimento, 
espera que não haja impunidade e que sejam presos 
os culpados, como exemplo para todos aqueles que 
maltratam, lesionam e praticam homicídio contra me-
nor ou adolescente, mulher e idoso, pois  o que a im-
prensa noticia, diariamente, é a violência desenfreada 
em todo o País, sem que haja solução, Sr. Presidente 
Mauro Benevides. 

É necessário que os governantes tomem medi-
das sérias para que se possa diminuir a criminalidade 
em todo o Brasil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a impren-
sa noticia, todos os dias, a violência desenfreada não 
só neste País, mas em todo o mundo: crimes contra 
a pessoa, tráfico de drogas, latrocínio, estupros, as-

salto a mão armada. Cada dia é um somatório de vio-
lências.

Temos agora o caso de Isabella, mas quantos 
menores têm suas vidas ceifadas ou lesionadas?

Hoje, Sr. Presidente, 18 de abril, essa criança, 
morta há 15 dias, completaria 6 anos de idade.

Foi uma brutalidade, Sras. e Srs. Deputados, 
senhores telespectadores. Brutalidade que ninguém 
pode admitir, principalmente se for provado que foram 
o pai e a madrasta os responsáveis pela sua morte. É 
inconcebível que, em pleno século XXI, um pai – pai, 
não, um monstro, porque pai que mata ou pratica crime 
contra seu próprio filho não se pode admitir que seja 
um ser humano e, sim, uma fera —, ainda mais com 
a participação da madrasta, que é o mesmo que uma 
mãe, maltrate ou tire a vida de uma criança. Criança 
tem que ser tratada com amor e carinho, não pode ser 
maltratada, assim também o idoso. Pois, Isabella, crian-
ça, na flor da idade, perdeu a vida brutalmente.

O que se espera, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, senhores expectadores da TV Câmara, é que 
se faça justiça a Isabella, condenando aqueles que 
contra a menor praticaram o crime em apuração.

Muitas pessoas nos têm perguntado se somos 
favoráveis à pena de morte. Digo que não. Por quê? 
Vamos aos ensinamentos de Deus: “Não matarás”. Sou 
favorável, e acredito que também muitos brasileiros, à 
prisão perpétua. Não se pode admitir que alguém pra-
tique um crime hediondo, seja contra um menor, seja 
contra qualquer ser humano, e passe somente algum 
tempo na cadeia. O Código Penal Brasileiro é obsole-
to e não se cumpre a pena porque, depois de cumprir 
um terço ou dois terços do tempo, o réu é solto e fica 
em liberdade. É necessário que haja não a pena de 
morte, mas a prisão perpétua para os que praticam 
crimes hediondos.

Sr. Presidente, como ainda disponho de alguns 
minutos, antes de encerrar minha participação na ma-
nhã de hoje, eu não poderia deixar, Deputado Mauro 
Benevides, que ocupa a Presidência neste momento, 
de falar de 3 datas importantes.

Estão programadas para segunda-feira, 21 de 
abril, as comemorações do Dia de Tiradentes e do 
aniversário de Brasília, e dia 22 de abril é data alusiva 
ao descobrimento do Brasil. Vamos, inicialmente, falar 
sobre Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier.

Incansável lutador pela Inconfidência Mineira, foi 
traído por José Silvério dos Reis. O desejo de Tiraden-
tes era libertar o Brasil do jugo dos portugueses. De-
vido a esse desejo de libertação, Tiradentes foi preso 
e enforcado no dia 21 de abril. 

É lamentável que, dentre todos os inconfidentes, 
ele tenha sido o único executado. Morreu Tiradentes, 
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mas a nossa independência, tão almejada pelo Mártir 
Tiradentes, foi concretizada. Restou a bandeira com 
o seu triângulo e com os dizeres: “Libertas quae sera 
tamen” – liberdade ainda que tardia.

Outra data importante é o aniversário de Bra-
sília. 

“Deste planalto central, desta solidão que em bre-
ve se transformará em cérebro das mais altas dimen-
sões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o 
amanhã do meu País e antevejo esta alvorada, com 
uma fé inquebrantável e uma confiança sem limites no 
seu grande destino”. 

Estas palavras foram proferidas por Juscelino 
Kubitschek de Oliveira. 

Segunda-feira, 21 de abril, a Capital do Brasil, 
inaugurada em 1960, completa mais um aniversário. 
Como você é bela, jovem e moderna, Brasília! 

Quem vem a Brasília e vê seus encantos e visi-
ta seus monumentos não se esquece jamais de sua 
beleza. 

Desde sua vinda ao Planalto Central, em 2 de 
outubro de 1956, com uma comitiva de renome, Jus-
celino tinha um desejo: a construção de Brasília. Quem 
não sonha em viver na Capital Federal? Este, tenho 
certeza, é o desejo de muitos brasileiros. Vivem em 
Brasília pessoas provenientes de todos os Estados, e 
com orgulho, pois aqui trabalham felizes. 

Parabéns, Brasília, pelo seu dia!
E, para encerrar, Sr. Presidente, agradecendo a 

V.Exa. a paciência que tem tido com todos os Deputa-
dos quando preside a sessão, vou falar de outra data 
importante, o do descobrimento do Brasil, no dia 22 
de abril de 1500, quando aqui chegaram 13 caravelas 
comandadas por Pedro Álvares Cabral. 

A princípio, acreditando tratar-se de um grande 
monte, chamaram-no de Monte Pascoal. Inicialmente, 
Cabral, indeciso se a terra descoberta era um conti-
nente ou uma grande ilha, alterou seu nome para Ilha 
de Vera Cruz, e, só depois da exploração realizada por 
seguidas expedições portuguesas, descobriram que 
realmente era um continente. Aí, a nova terra passou 
a chamar-se Terra de Santa Cruz. E, somente depois 
da descoberta do pau-brasil, ocorrida no ano de 1511, 
nosso País passou a ser chamado pelo nome de Brasil. 
É preciso que não nos esqueçamos dessa data por se 
tratar do descobrimento da nossa terra.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela paciência.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Pre-

sidência cumprimenta o nobre Deputado Veloso pelo 
pronunciamento em que aborda 2 temas fundamentais, 
o dia 21 de abril, referente a Tiradentes e à própria ci-
dade de Brasília, que aniversaria nessa data, e, sobre-
tudo, pelo comentário que faz sobre a violência que se 

implantou no País, com enfoque particularizado para 
o caso da criança Isabella, de 6 anos de idade, com a 
suspeição de que possa ter ocorrido, Deputado Veloso, 
lamentavelmente, aquilo que os juristas chamam de 
filicídio, quer dizer, o pai matar o próprio filho.

Essa violência assumiu, portanto, um contorno 
de tamanha gravidade que cabe a todos os brasileiros 
responsáveis combatê-la de forma decidida, para que 
reduzamos os índices de criminalidade e façamos o 
País viver em condições de mais tranqüilidade, porque 
assim o merece o povo brasileiro.

Cumprimento, portanto, o nobre Deputado Veloso, 
a quem vou passar a direção dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Conce-
do a palavra ao Sr. Deputado Barbosa Neto, que falará 
pelo Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/PRB.

O SR. BARBOSA NETO (Bloco/PDT-PR. Sem 
revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente 
Mauro Benevides, a quem cumprimento.

Cumprimento também o Deputado Veloso, que 
assume agora a Presidência dos trabalhos, e nos inspira 
neste momento a fazer uma introspeção. Convidamos 
a Nação a fazer uma análise de tudo o que está acon-
tecendo: para onde vamos levar a nossa sociedade? 

Somos representantes do povo brasileiro e temos 
de ter a responsabilidade de entender que o caso Isa-
bella não é um fato desconectado da realidade, como 
também o caso Richthofen, em que uma menina, filha 
de alemães da classe alta de São Paulo, se une ao 
namorado para matar os próprios pais.

Há dezenas e dezenas de casos, como o ocorrido 
recentemente em Goiânia, da madrasta que acorren-
tava, seviciava e maltratava uma jovem púbere, com 
desconhecimento do pai. 

Podemos citar dezenas e dezenas de exemplos 
que chocaram o Brasil e que repercutiram nesta Casa 
de leis, Sr. Presidente. 

E o convite que eu faço é justamente para refle-
tirmos sobre os fenômenos psicológicos e sociológicos 
que nos levem a entender condutas como essas ou a 
tentar buscar na ciência uma explicação para esses 
fatos, que mostram que a sociedade está doente e que 
alguma coisa precisa ser feita.

Dilaceraram os valores da família, os valores 
morais e éticos que são os sustentáculos da nossa 
sociedade, a partir do momento em que a tecnologia, 
que deveria servir ao homem, na verdade, acaba nos 
distanciando dos próprios entes familiares. 

Hoje, infelizmente, existem dezenas de apelos 
para que o filho não converse com o pai, não conver-
se com a mãe, para que agrida o professor, conforme 
estamos vendo. Quando isso poderia ser concebido 
há 20, 30 anos? Hoje é comum.
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Professores na minha cidade, Londrina, no norte 
do Paraná, Deputado Veloso, não mais ousam ficar de 
frente para o quadro-negro e de costas para os próprios 
alunos, com medo de serem agredidos, porque alunos 
levam revólveres para dentro da sala. Eu costumava 
levar, quando podia, uma maçã para minha professora. 
Via as meninas da minha época, nos anos 70, terem 
o sonho de ser professora. 

Hoje, não, os professores recebem péssimos sa-
lários, e ainda os alunos são algozes. Em boa parcela 
da sociedade, infelizmente, armadilhas estão sendo 
feitas para os próprios professores. Colocaram, um dia 
desses, Super Bonder na cadeira de um professor. E 
há tantas outras agressões! Uma professora, na cida-
de de Rolândia, lá no Paraná também, teve o braço 
quebrado por um professor. 

Nós poderíamos citar aqui vários e vários casos 
que merecem um aprofundamento das nossas tecno-
logias para tentar explicar isso tudo.

Mas eu quero me ater justamente a esses fatos, 
porque o homem deixou de ser nômade, o homem 
saiu da Pré-História, e hoje existem tecnologias que 
nos poderiam auxiliar, mas que acabam desfazendo a 
cellula mater da sociedade, que é a família.

Por isso eu digo que a nossa sociedade está 
doente.

A revista ISTOÉ da última semana anuncia, na 
capa, que problemas psicológicos acabam provocando 
reações bioquímicas, excesso de adrenalina; levam à 
depressão, a doenças inexplicáveis até, como o pró-
prio câncer. Se houvesse um antídoto para tudo isso... 
Não é nenhum remédio infalível, mas o melhor remédio 
que se tem é a família fortalecida; a família que é, sem 
dúvida, o esteio dos indivíduos. Mas, por conta da te-
levisão, do computador, da Internet, do Orkut, do MSN 
e de tantos outros apelos para os nossos jovens, que 
não tiveram uma formação moral para ter um filtro, um 
freio, e poder separar o joio do trigo para saber qual é a 
ferramenta utilizada em benefício da nossa sociedade, 
estamos descambando para essa violência.

Essa vida moderna atribulada, Sr. Presidente, 
leva ao estresse, à depressão, ao câncer e a tantas 
outras doenças, que são os males do século. Hoje as 
pessoas se preocupam muito mais com o culto ao cor-
po, com a dieta adequada, com a academia; preferem 
ficar diante da televisão, vendo valores dispersos da 
realidade, com falta de Deus no coração. Preferem 
saber as fofocas das celebridades, o que a socialite 
fez para ficar com aquele corpo, e não vêem que seu 
filho está indo para o mundo das drogas, por falta do 
conselho do pai, da mãe, ou de uma palavra amiga. E 
aí recorrem ao psicólogo. Levam os filhos para a ginás-
tica, para a natação, para um curso de idiomas, mas 

não tomam conta deles, não ouvem seu filho ou sua 
filha. E nós acabamos ficando nesse tipo de situação 
terrível, como o caso da jovem Isabella.

Tenho certeza de que milhares e milhares de 
pessoas, hoje, também acabam se identificando com 
esse caso. Quantas e quantas Isabellas ainda teremos, 
se nós não interrompermos esse ciclo? 

O absurdo terrível que estamos vendo está aca-
bando com a família. Não há mais relação entre vizi-
nhos. Quando se entra em um elevador, não se fala 
bom-dia ou boa-tarde, como se isso fosse normal! Vi-
zinhos de andar, de apartamentos no mesmo prédio 
não se conhecem!

Recordo-me de quando ainda tínhamos segu-
rança, e, em uma cidade do interior, podíamos, à noi-
te, tomar uma fresca, como se dizia. Colocávamos as 
cadeiras na calçada e contávamos como tinha sido o 
dia e quais seriam os planos para amanhã.

Não havia televisão, que atualmente com nove-
las, com valores deturpados, prega o adultério, o con-
sumo de drogas, o consumismo exacerbado para um 
produto ser adquirido por meio da televisão. O jovem 
acaba se deslocando da tribo que convive se não tiver 
o tênis da marca X, ou a calça de marca.

Vivemos segregados em um momento terrível de 
falta de comunicação. Isso, no auge da comunicação 
via Internet, em que qualquer pessoa fala com outra 
em qualquer parte do mundo. Há a tese do grande 
sociólogo McLuhan: “Quer ser universal? Cante a sua 
aldeia”. Eu digo: se queremos salvar a nossa família, 
temos que cantá-la em prosa e verso.

Nós defendemos valores éticos, morais e cristãos, 
Sr. Presidente, e não essa sociedade de Caras, de 
Quem e de celebridades. Temos que cuidar da nossa 
família, dos filhos. Eu creio que a religião, o esporte e 
a cultura são valores morais que devem ser realmente 
valorizados e respeitados.

Conclamo a população a que desligue a televisão 
no horário nobre, desligue a Internet, o computador, 
converse com seu filho, com sua filha. Ninguém mais 
se reúne à mesma mesa, porque atualmente, em nos-
sa sociedade do fast food, de Internet, não há mais 
nenhum valor que nos segure, que nos una.

É por isso que o País vê casos como o da Isabella, 
que o Deputado Veloso acaba de mencionar. Porém, 
mais e mais outros casos de anônimos vão surgir, ou 
já surgiram. E, talvez, por morarem nos rincões deste 
País, por não estarem num grande centro como São 
Paulo, porque está tendo uma cobertura romântica... 
Será que a Polícia de Quixeramobim tem condições 
de fazer esses exames, de ter os laudos prontos para 
poder identificar quem matou a jovem Isabella? Não. 
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Essa família teve esse profundo tormento, um 
caso assim, mas que foi ampliado pelas lentes da mí-
dia em geral.

Mas eu sei que existem vários e vários outros 
casos de crianças que não são aceitas pelos pais, ou 
que são vítimas desses próprios pais com distúrbios 
psicológicos, com falta de conhecimento até para cui-
dar dos próprios filhos.

Eu não os condeno. Hoje já existe o advento da 
escola de pais, que é uma forma de eles poderem se 
tratar, se preparar, para saberem como vão cuidar dos 
filhos. Porque os parâmetros são totalmente diferentes 
daqueles de 20 ou 30 anos atrás.

Existe hoje o advento da nova psicologia. Em 
uma época, o pai podia bater no filho. Hoje, não. Eu só 
cito esse exemplo. Mas a família está confusa. Os pais 
estão confusos. Como devo tratar o meu filho quando 
ele reage de determinada maneira?

Então, precisamos nos voltar para dentro de nós. 
Precisamos fazer um exame de consciência. Precisa-
mos, realmente, dessa introspecção, dessa reflexão.

Eu defendo aqui os valores éticos, morais. Uma 
religião, não importa qual seja. Freqüente um culto, 
uma missa, uma igreja. Acredite em um Ser Superior, 
que a tudo vê, que pode tudo, que sabe tudo e que 
faz tudo por todos nós. Caso contrário, esse mundo 
entorpecido que nós estamos vivendo, do consumis-
mo, do apelo fácil, da tecnologia sem nenhum filtro, 
sem nenhuma peneira, para separar realmente o que 
é bom e o que é ruim, vai acabar matando cada vez 
mais a nossa sociedade.

Essa menina que faria 6 anos hoje foi uma vítima. 
Mas há milhares e milhares de outras, inclusive, que 
são vítimas da falta de preparo de nós, pais, de toda 
a sociedade. Esse assunto precisa ser debatido nesta 
Casa de Leis, que é a caixa de ressonância do País.

Eu cumprimento V.Exa. quando toca nesse tema. 
V.Exa., com toda a sua experiência, realmente preci-
sa ser mais ouvido. E tantos outros, que têm cabelos 
brancos e que merecem ser respeitados. Porque, nes-
ta sociedade, infelizmente, os mais velhos não mais 
são ouvidos.

Muito obrigado, Sr. Presidente e a todos os que 
nos ouviram.

O SR. PRESIDENTE (Veloso) – Parabéns, De-
putado Barbosa Neto, pelo feliz e excelente pronun-
ciamento. 

Durante o discurso do Sr. Barbosa Neto, 
o Sr. Mauro Benevides, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Veloso, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Veloso) – Em conformida-
de com o art. 90 do Regimento Interno, tem a palavra 
o Deputado Rodovalho, pelo DEM.

O SR. RODOVALHO (DEM-DF. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se-
nhoras e senhores assessores presentes nesta ses-
são na manhã de sexta-feira, ocupo esta tribuna para 
fazer coro com o nobre Deputado Barbosa Neto, que 
acabou de proferir seu discurso, trazendo à memória 
da nossa sociedade a dor que toma conta de todos os 
meios de comunicação, de todas as famílias. Na ver-
dade, o Brasil está perplexo com o caso da pequena 
Isabella, que hoje faria 6 anos de idade. 

Por mais que tentemos encontrar respostas para 
as perguntas que bombardeiam nossas mentes, nos-
sas emoções, é muito difícil conseguirmos encontrar 
alguma explicação razoável e lógica para esse qua-
dro. É humanamente impossível imaginar um pai dis-
posto a jogar a sua filha do sexto andar, consumando 
um assassinato, juntamente com a sua atual esposa, 
madrasta da vítima. É algo inconcebível, por mais que 
se imagine, por mais que se tente encontrar o porquê, 
as causas. Realmente não podemos imaginar. É algo 
que ultrapassa a mente humana. 

O fato é que o Brasil hoje sofre em busca de 
respostas para as perguntas que nos bombardeiam. 
E o caso nos leva a fazer uma reflexão muito profunda 
sobre os valores da família, sobre o tipo de sociedade 
que estamos construindo. Onde estão os valores do 
cristianismo, que nos abrigou, que foi a semente da 
nossa Pátria?

Como bispo evangélico, o que também sou, tenho 
pensado que o Brasil foi concebido por uma iniciativa 
de Deus, por uma graça do nosso Pai, soberano Deus, 
foi descoberto por uma civilização, uma nação cristã, 
Portugal. Creio que o Brasil foi colonizado, desenvol-
vido através do seu DNA cristão. Com essa história, 
temos todo um compromisso de família, de valores. 
De repente, sentimos isso sendo rompido, quebrado, 
por meio de uma situação como essa que estamos 
vivendo há 2, 3 semanas. 

Sr. Presidente, fica registrado aqui o apelo da 
Frente Parlamentar da Família, Essa frente, da qual 
sou coordenador e Presidente, é composta por 285 
Parlamentares, como os nobres Deputados José Li-
nhares, que também é um dos coordenadores, Miguel 
Martini, Pastor Manoel Ferreira e outros que lutam em 
favor da família, dos valores cristãos e dos princípios. 
Temos de colocar a mão na consciência. Uma situação 
como essa nos leva a refletir sobre os meios de comu-
nicação, sobre os programas televisivos que estamos 
permitindo que entrem na nossa casa, sobre que tipo 
de influência, que valores estão sendo impressos na 
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mente dos casais jovens, das famílias que estão sendo 
formadas na sociedade atual. 

Temos de nos arrepender neste momento. O Brasil 
precisa perceber que a situação da Isabella nos leva a 
uma profunda reflexão. Que possamos pôr a mão na 
consciência e fazer mea-culpa. Que tipo de família, que 
tipo de sociedade, que tipo de civilização insensível é 
essa que está sendo desenvolvida com nossa aquies-
cência? Contribuímos com nossos impostos, nossos 
valores e nossa energia. Enfim, todos nós construímos 
o mundo. Mas que mundo é esse?

Ocupei esta tribuna também para pedir que, como 
Estado, como sociedade, como uma comunidade de 
irmãos que somos, pensemos bastante sobre esses 
valores. Muitas vezes, nossos amigos, colegas e com-
panheiros de tribuna lutam para que tenhamos outro 
tipo de vida, outra vertente em nossa sociedade, mas 
não sabemos, na prática, aonde isso vai nos levar.

Sr. Presidente, que a história da pequena Isabella 
e a dor por que ela passou sirvam, pelo menos, para 
que o Brasil possa refletir sobre o tipo de mundo que 
estamos construindo, o tipo de sociedade que estamos 
desenvolvendo. Espero que cada um, na cama, com a 
cabeça no travesseiro, medite, reflita e tome a atitude 
de se tornar uma pessoa melhor, de construir uma fa-
mília melhor. Que os pais que têm problemas com os 
filhos saibam que existem profissionais, como psicó-
logos, psiquiatras, profissionais religiosos nas igrejas 
evangélica e católica, dispostos a ouvir esses casais, 
a ajudá-los, a orientá-los de forma específica quanto 
aos dramas e dificuldades que, muitas vezes, se pas-
sam no recôndito de 4 paredes, na intimidade de uma 
família, que, por vergonha, por constrangimento, acha 
que não deve repartir isso com ninguém mais. Muitas 
vezes, o resultado desse isolamento, dessa solidão é a 
tragédia, que poderia ser evitada. Devemos fazer com 
que a situação difícil evolua para um quadro de ma-
turidade, um quadro de crescimento das famílias, dos 
pais, dos papéis dos pais, dos maridos, das esposas, 
enfim, de todos nós. Que a dor que a Isabella passou 
possa servir como antídoto para nossa sociedade! Que 
o Brasil cresça e amadureça com a dor que estamos 
vivendo esta semana!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, agora faço 
menção ao infeliz crescimento da nossa taxa de juros 
nesta semana. O Brasil foi surpreendido com o aumento 
de 0,5% na taxa SELIC. Nossos juros foram elevados, 
passaram para 11,75% ao ano, taxa que ainda é alta 
para o Brasil, para as nossas circunstâncias. 

Lembro que há um compromisso do Governo Fe-
deral, dos nossos economistas, de um crescimento de 
20% a 25% até 2012 do volume de dinheiro disponível 
para o crédito no País. Atualmente, o Brasil usa 34,8% 

do PIB em crédito disponível no mercado. Nossa meta 
seria chegar a 68% em 2012. Que, em 2008, pudés-
semos alcançar pelo menos 40%!

Por que isso? O Chile, hoje, tem 66% do seu PIB 
como crédito disponível no mercado; a África do Sul, 
80%; a Coréia, 90%; o México, 40%. E, acredite, Sr. 
Presidente, os países desenvolvidos têm 100% do seu 
PIB disponível como crédito no mercado. 

Quem vai sofrer com o aumento desse crédito 
são as pequenas e as microempresas, os pequenos 
empreendedores, que mais precisam desse crédito 
para alavancar, para gerar emprego, para consolidar 
sua economia, seu pequeno negócio, sua iniciativa, 
seu empreendedorismo.

Sr. Presidente, sabemos, sim, que hoje lá fora 
existe uma séria crise na economia, até por descuido 
de alguns dos bancos centrais e, inclusive, dos mais 
renomados economistas. Mas o Brasil não precisa reagir 
a isso. Temos uma economia sólida, temos condições 
de continuar pensando na parcela economicamente 
ativa mais carente da nossa sociedade. 

Estou hoje solicitando que o Banco Central repen-
se a questão e, se aumentar esse crédito, não aumente 
linearmente, não aumente para todos. Aumente para 
as grandes empresas, que poderão pagar. Continue 
subsidiando o crédito para os pequenos e microem-
preendedores e empresários. 

Precisamos gerar emprego rápido. E emprego 
rápido se gera pelo pequeno e microempreendedor. 
O emprego rápido é barato na mão do pequeno e do 
microempresário. O emprego para uma média ou uma 
grande empresa custa quase 2 milhões. É impressio-
nante o valor de um emprego para uma grande empresa. 
Já na pequena e microempresa se gera emprego com 
2 mil, 3 mil, 5 mil, 20 mil reais. Já se dá um fôlego, um 
fomento, um incentivo ao pequeno e microempresário 
e empreendedor. 

Que possamos, como Nação cristã, repensar in-
clusive os nossos juros, porque isso acontece lá fora. 
Temos exemplos, sim, na Alemanha, na Suécia, onde 
o crédito não é linear, onde aqueles que ganham mais 
pagam mais, porque podem, e aqueles que ganham 
menos pagam menos. 

Que possamos desenvolver um incentivo para 
retirar os 65% de irmãos que estão do lado de lá da 
linha, do lado da necessidade, do subdesenvolvimen-
to, da carência, dando-lhes um emprego com carteira 
assinada ou, pelo menos, a possibilidade de desen-
volver seu negócio, obter uma renda familiar a mais. 
É o churrasqueiro, é o pipoqueiro, é a cerzideira que 
trabalha com a sua máquina em casa. Enfim, o peque-
no empreendedor muitas vezes consegue capacitar-se 
financeiramente, consegue capacitar sua esposa, seus 
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filhos, criando condições familiares de sobrevivência 
digna. 

Isso alivia o Estado, alivia a economia. Além de 
não haver desempregados, há pessoas gerando re-
ceita. E isso se faz com crédito. O crédito precisa ser 
socializado neste País. Não podemos trabalhar apenas 
com um peso e uma medida. Não podemos trabalhar 
apenas com um corte linear. Nesses momentos de 
crise que nos aguardam, o Banco Central precisa sa-
ber a dosagem das suas medidas, precisa pensar no 
impacto social que, infelizmente, essas medidas pode-
rão trazer, sempre penalizando os mais necessitados 
e os mais carentes.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta 
manhã, infelizmente, não temos notícias boas. O Bra-
sil viveu quadros de dor, de perplexidade, de tristeza. 
Mas, com a ajuda de Deus, encontraremos caminhos 
novos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Veloso) – Com a palavra, 

pela ordem, o Deputado Damião Feliciano.
O SR. DAMIÃO FELICIANO (Bloco/PDT-PB. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ouvintes da TV Câmara, faço parte 
da Comissão Especial do Estatuto da Igualdade Racial. 
Neste ano, vamos ter a oportunidade de colocar em 
votação o Estatuto, que há mais de 10 anos estamos 
discutindo, com várias posições a respeito de tema tão 
polêmico, a fim de diminuirmos os problemas raciais 
no Brasil, principalmente no que tange aos negros, que 
ajudaram, com determinação e, acima de tudo, com o 
seu trabalho, esta Nação a crescer. 

Entretanto, quanto aos problemas raciais, houve 
muitas discussões e avanços, mas temos de alcançar 
muito mais. O problema do negro no Brasil ainda é trata-
do com subterfúgios, porque não se lhe dá a possibilida-
de de crescimento econômico. Esta é exatamente uma 
visão mais ampla: tratar a causa na sua base. Vejam, 
o negro saiu da senzala e foi para a favela, bolsões de 
misérias e dificuldades, onde, naturalmente, continua 
sendo massacrado em outros aspectos.

As cotas nas universidades – inclusive sou favo-
rável a elas – são importantes porque buscam resgatar 
a justiça em relação ao negro. Portanto, é preciso que 
existam cotas nas universidades, nos concursos para o 
serviço público. Mas devemos tratar a causa na raiz.

É necessário que os Governos Federal, Estaduais 
e Municipais adotem políticas que atendam ao negro 
nos bolsões de miséria; criem políticas educacionais 
de base, onde ele está inserido, políticas de saúde 
adequadas e que, naturalmente, desenvolvam práticas 
econômicas capazes de inseri-lo na sociedade. 

Li um artigo nos Estados Unidos, quando houve 
aquela transformação, chamado Color of the money – A 
cor do dinheiro. Naturalmente, quando se dispõem de 
recursos econômicos, a discriminação termina sendo 
um pouco mais diluída. Quando vejo, por exemplo, o 
Ministro da Cultura, Gilberto Gil, aplaudo, mas com res-
salvas. Que o negro dança samba e canta axé, todos 
sabemos. Um negro no Ministério dos Esportes? Sa-
bemos também que joga futebol com muita competên-
cia e prática. É preciso que um negro seja Ministro do 
Planejamento ou da Fazenda para podermos mostrar 
a nossa capacidade intelectual ao País no sentido do 
desenvolvimento e do progresso. É necessário colocá-
lo no Ministério da Saúde, onde há um volume maior 
de recursos, para que também possamos mostrar a 
nossa competência. Nós queremos criar um canal 
adequado para que o negro possa ter uma posição na 
sociedade. Com competência, com capacidade intelec-
tual, poderemos, daí por diante, começar a transformar 
esta em uma sociedade igualitária, mais humana, nos 
orgulhar e sentir que o povo brasileiro... Que este País, 
este grande continente, possa mostrar, com dignidade, 
a nossa situação àqueles que deram nossa origem, 
com tanta força, com tanto trabalho.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
devemos aprovar o Estatuto na Comissão Especial do 
Estatuto da Igualdade Racial. Entendo que o Estatuto 
deve ser aprovado do jeito que está, com a questão dos 
quilombolas, com as dificuldades. Se alguma alteração 
tem de ser feita, faremos depois por meio de emendas. 
Se houver emendas neste momento, e o Estatuto tiver 
de ir para o Senado Federal para depois voltar à Câ-
mara dos Deputados, serão mais 3, 4, 5, 6 anos. 

Portanto, a minha opinião – e parece-me que 
também a dos demais membros da Comissão – é que 
devemos aprovar o Estatuto do jeito que está, para a 
sociedade brasileira avançar como ela precisa.

Para encerrar, Sr. Presidente, quero falar a res-
peito da Frente Parlamentar em Defesa do Profissio-
nal da Saúde, da qual fazemos parte. Ela foi criada 
na quarta-feira. 

Temos o desafio de dar condições aos profissio-
nais de saúde deste País, não só aos médicos. Eu, na 
qualidade de médico, sei das dificuldades dos profis-
sionais de saúde – fisioterapeutas, radiologistas, nutri-
cionistas, técnicos. Vamos promover, na semana que 
vem, com a Emenda nº 29, acima de tudo, um combate 
necessário a que possamos resgatar ou melhorar as 
condições de saúde neste País.

Encerro minhas palavras, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Veloso) – Com a palavra, 
pela ordem, o Deputado Fernando Melo, do PT do 
Acre.

O SR. FERNANDO MELO (PT-AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero, no dia de hoje, relatar ao povo bra-
sileiro, ao povo acreano uma situação que me preocu-
pou muito, a qual vivenciei quando participei, ontem, no 
Plenário Alexandre Costa, do Senado, de um seminário 
sobre os povos indígenas da região do Acre, quando 
se debatia a saúde daquela população.

Isso foi muito oportuno porque, na segunda-feira, 
comemoramos o Dia do Índio, mas, pelo menos no que 
diz respeito à saúde indígena no Estado do Acre, nós 
não temos nada a comemorar. Os fatos relatados no 
seminário me constrangeram. 

Eu recebi o convite do Gabinete do Senador Tião 
Viana, que organizou esse seminário. Infelizmente, 
ele não pôde participar por causa de sua agenda de 
Senador e também de Vice-Presidente do Senado, 
mas lá estava o seu representante, que recebeu um 
documento que relata a situação da saúde indígena, 
principalmente no Vale do Acre e no Vale do Purus, a 
qual quero aqui retratar de forma sistemática. 

As lideranças indígenas, com as quais assumi 
o compromisso naquele momento, podem ter certeza 
de que vou dar-lhe encaminhamento. Farei chegar à 
FUNASA, à Presidência da República, farei chegar ao 
Ministério da Saúde a situação esdrúxula e desuma-
na com que são tratados os índios daquela região. E 
o relato deles começa por lembrar a antiga SUCAM, 
de quando seus funcionários eram conhecidos como 
os soldados mata-mosquitos, cujo objetivo maior era 
combater a malária naquela região.

Todos sabemos que a região do Acre, do Ama-
zonas, toda a região Amazônica, principalmente, é 
endêmica de malária. Mas desde 2004, na região do 
Juruá, no Acre, há um alto índice de malária, que fica 
em desacordo com a série histórica. Em 2006, 90% 
dos casos de malária, quase 100 mil, se deram na re-
gião do alto Acre. 

Ontem, após o seminário, em conversa que tive 
com um índio da comunidade Arara-Anchieta, ele dizia 
que em sua comunidade, onde vivem mais ou menos 
600 índios, todos já tiveram malária, muitos deles até 
3 vezes. E o Saúde Indígena não consegue chegar 
até eles. 

Dizem que, depois que a FUNASA assumiu o pa-
pel de cuidar da saúde indígena, e não só combater a 
malária, o Ministério da Saúde, por intermédio da FU-
NASA, nas palavras dele, está fazendo a saúde para 
os índios. O que eles querem é que a saúde seja feita 
com os índios. Esse é o grande diferencial.

Outro reclame muito grande da comunidade indí-
gena é com relação aos recursos. O Acre recebeu 13 
milhões de reais ano passado para a saúde indígena, 
e temos uma população de 14 mil índios. Há quase mil 
reais por índio para fazer o Saúde Indígena funcionar 
naquela região. E não está funcionando. O dinheiro 
não chega à comunidade. O dinheiro não chega às 
Prefeituras. Segundo eles, o dinheiro fica nas Secre-
tarias de Estado. 

Então, nesse documento, eles fazem um apelo, 
inclusive apresenta propostas de mudança do fun-
cionamento do sistema da FUNASA com relação à 
saúde indígena.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, povo bra-
sileiro, autoridades ligadas ao Saúde Indígena, aqui 
estão as reivindicações que nasceram daquele seminá-
rio simples, que só tinha eu de Parlamentar, mas que, 
em nome desta Casa, ouvi, recebi e vou encaminhar 
os reclames que me foram apresentados, bem como 
as propostas, para que a FUNASA, principalmente na 
região daquelas pessoas que estavam ali, das comu-
nidades indígenas do Acre, e fazer sua voz ecoar por 
intermédio deste Parlamentar e também desta Casa. 

Vou encaminhar esses reclames e propostas, 
acompanhá-los para que essa situação mude. Muita 
coisa tem mudado positivamente no Acre, mas com 
relação à saúde indígena se tem pecado muito e vo-
cês, comunidades indígenas do meu Estado, contem 
com este Parlamentar para dar encaminhamento a 
essas propostas que vocês nos trouxeram. Sonho 
que a saúde indígena seja feita com os índios e não 
só para os índios.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR.

Brasília, DF 17-4-2008

– Oficio nº 1/2008 – Lideranças Indígenas do Acre

Dos Povos Indígenas do Acre

Aos Excelentíssimos Srs: Deputados e Senadores da 
República

Assunto: Propostas para a Saúde Indígena

Senhores Deputados e Senadores,
Nós Lideranças Indígenas, reunidas no Senado 

Federal a convite do Gabinete do Senador Tião Viana e 
da Associação Saúde Sem Limites, vimos através desta 
apresentar esta proposta para a melhora a atual situ-
ação da saúde dos povos indígenas do nosso estado, 
destacando os avanços que aconteceram nas políticas 
do Governo Lula, além da atenção que Vs. Exªs vêm 
dando aos problemas relacionados à causa indígena; 
e os problemas estruturais que ainda afligem os povos 
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indígenas, que exigem tomadas de decisões imediatas 
para soluções urgentes que sejam eficazes.

Com este propósito estamos apresentando, neste 
documento os problemas discutidos por diversas vezes 
em reunião na nossa região, o histórico sucinto e as so-
luções e decisões que precisam ser tomadas do ponto 
de vista das lideranças indígenas do Alto Juruá.

Solicitamos a V. Exª providências as nossas pro-
posições no sentido de que– sejam tomadas as de-
cisões que estamos apontando para resolver os pro-
blemas abaixo:

HISTÓRICO E SITUAÇÃO DA SAÚDE INDÍGENA

FUNASA

Desde 1999, o Governo Federal criou o Sistema 
de Atenção a Saúde Indígena com responsabilidade 
do Ministério de – Saúde por meio da Funasa e através 
dos Distritos Sanitário Especial Indígena DSEI, na qual 
se instalou o DSEI do Alto Juruá e Purus.

A Funasa era antiga Sucam, que cuidava da ma-
lária, nós chamávamos os seus funcionários de guar-
da da Saucam ou maca mosquito quando passavam 
nas nossas aldeias, tinham uma forma de trabalhar 
diferente da de hoje, era regido pelo regime militar, 
tinha horário para tudo e de repente o governo atra-
vés de urna portaria disse; A missão de vocês mudou 
agora não é mais matar mosquitos, agora vocês vão 
cuidar da saúde do índio, só que ao fazer as mudan-
ças esqueceu de mudar também a estrutura política 
da Funasa, esqueceu de tirar a burocracia, porque a 
saúde não espera pela morosidade da burocracia (a 
burocracia da Funasa tem empenado as ações de 
saúde) porque além da nova missão ser a saúde, essa 
saúde é diferenciada e a Funasa ainda não entendeu 
essa diferença, não houve nada para dizer como era 
a nossa forma de vida, como é a estrutura política or-
ganizacional nas aldeias, como nós tratamos e cuida-
mos da nossa saúde e como a Funasa vem no ritmo 
antigo vem tentando fazer a Saúde indígena do jeito 
dela, só que do jeito dos técnicos não é do nosso jeito. 
Pelo que se sabe a saúde não tem horário certo pra 
acontecer mais a Funasa tem horários para tudo, pra 
tirar o cano da garagem tem todo um ritual burocráti-
co e etc., enquanto isso os pacientes ficam esperando 
para poder levar ao atendimento no dia a dia, o frete 
de avião depende da CORE–AC e com isso tem uma 
demora para ser liberado e se for uma emergência 
o parente pode morre, as compras de medicamento 
e material têm o famoso PBS que demoram de seis 
meses a um ano para chegar ao Distrito, imagine para 
chegar ao município e nas aldeias, os exames demo-
ra de 10 a 60 dias e o paciente esperando para ser 

atendido e muitas vezes voltam para as aldeias sem 
o atendimento devido.

PREFEITURAS

As prefeituras recebem recursos da SAS/MS atra-
vés de um convênio firmado entre Funasa/ Prefeituras, 
esse recurso tem uma destinação que é a contratação 
da Equipe Multidisciplinar de Saúde (médicos, dentis-
tas, enfermeiros, aux. de enfermagem. AIS, Aisan e 
pessoal de apoio), após a contratação da equipe tem 
um saldo que segundo o convênio poderia ser gasto 
desde que sejam justificados em saúde, os  prefeitos 
colocam toda dificuldade para atender os pacientes 
com o saldo nos exames, compra de medicamento, 
com alimentação e com combustível etc.

Cada prefeito tem um partido diferente, uma forma 
de trabalho, uma forma de ver nós indígena diferente 
e agem de uma forma diferente com desrespeito total 
as nossas lideranças e as nossas diferenças étnicas 
e culturais. As ações de campo e a contratação do 
pessoal passaram a ser feita de acordo com interes-
ses políticos e a saúde indígena de fato em terceiro 
plano, existe uma rotatividade muito grande de profis-
sional pois não é mais negocio trabalhar com a saúde 
indígena e sim um lugar de se ganha dinheiro pois os 
direitos trabalhistas não é incluído e com isso temos 
dificultado para os trabalho, no Juruá a saúde indíge-
na tem 8 comandos que são as sete prefeituras e o 
Distrito, uma joga para a outra e não sabemos qual a 
porta certa para entrar. Ninguém tem o comando, pre-
cisamos dar um comando só para a saúde indígena, 
porque com as prefeituras aumentou mais ainda a bu-
rocracia e tem emperra as ações de saúde, sem falar 
que daqui a um ano tem eleição para os Prefeitos e 
não se sabe quem vai ser o próximo será que vai ser 
sensível a causa indígena? e nós indígenas sofrendo 
todo tipo de humilhação para termos um atendimento 
mais digno.

HOSPITAIS

Os hospitais de Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá e 
Mâncio Lima foram habilitados através da portaria nº 25 
de 8 de julho de 2004 da Secretaria de Atenção a Saúde 
MS para receber as Assistências Ambulatoriais, Hospi-
talares e de Apoio Diagnóstico a população indígena, 
no início os hospitais acima recebiam mensalmente: 
Cruzeiro do Sul R$3.000,00, Feijó R$ 2.575,00, Taraua-
cá R$7.877,00 e Mâncio Lima R$3.000,00, a partir de 
setembro do mesmo ano o hospital de Cruzeiro do Sul 
passou a receber R$10.000,00 os outros mantiveram 
no mesmo valor com um saldo hoje de R$904.184,00, 
esse recurso poderiam estar melhorando o atendimento 
nos hospitais mais até a presente data nunca veio um 
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centavo para os hospitais na qual vem destinado, se-
gundo informações cai na conta Secretaria de Saúde 
do Estado e não é repassado.

FORMAÇÃO

A formação dos AIS e Aisan vêm se arrastando 
desde a implantação do DSEI-AJ, os AIS não saíram 
do primeiro módulo, nas aldeias já não temos como 
resolver alguns casos, pois os conhecimentos dos AIS 
em relação os problemas de saúde hoje são limitados, 
e não se sabe quando vai ter essa formação ou capa-
citação tão esperada.

A saúde indígena do Distrito Especial Indígena 
do Alto Juruá–DSEI/AJ é um problema que vem se 
arrastando desde sua implantação, na qual houve um 
convênio entre Funasa e UNI/AC e UNI/Prefeituras para 
dar atenção a saúde indígena do Estado do Acre e sul 
do Amazonas e por conta dos atos ilegais administra-
tivos cometidos durante a vigência do convênio oca-
sionou no fechamento da organização UNI. Quando foi 
implantando o sistema de saúde indígena gerou uma 
grande expectativa, que nos achávamos que estaria 
realizando um sonho antigo do movimento indígena do 
Alto Juruá que era ter uma saúde digna e com respeito 
as nossas diferenças, mas foi o contrário, o Movimento 
Indígena do Alto Juruá através de suas organizações 
vem chamando atenção para as dificuldades de acesso 
de nós indígenas aos serviços de saúde e os prejuízos 
que implicam a permanência por dias seguidos na ci-
dade, a fim de conseguir o atendimento.

PROPOSTA

A proposta que temos visa uma maior agilidade 
e um melhor atendimento da saúde indígena, e como 
Vs.Exªs são conhecedores de toda a problemática da 
saúde será possível ser viabilizada e permitira uma via 
de acesso a nós indígenas ao atendimento de saúde, 
As lideranças indígenas sabedores do interesse e em-
penho de Vs.Exªs em relação à causa indígena, solici-
tam a Vs. Exªs providências políticas e administrativas 
para implantação da Proposta de Saúde Indígena no 
distrito do Alto Juruá que tem a sua abrangência nos 
municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodri-
gues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Ta-
rauacá, Feijó e Jordão, cuja demanda de um projeto 
piloto que poderá ser implantado no  DSEI-Purus e 
em todo o Brasil.

1. Que o Ministério da Saúde, repasse através 
de convenio para uma conta só todos os recursos 
destinado à saúde indígena, como o PSFI, Assistên-
cias Ambulatoriais, Hospitalares e de Apoio Diagnós-
tico a população indígena – IAPI e repasse também 
recursos para as ações complementares conforme a 

proposta em anexo, Onde possamos ter apenas uma 
referência só e um comando só para a saúde do Ju-
ruá, e sua destinação seja feita após uma discussão 
com os usuário, conselho local e Conselho Distrital de 
saúde Indígena para podermos trabalhar uma saúde 
não para o indígena, mas com o indígena pois acredi-
tamos que só assim os técnico vai compreender melhor 
as nossas deferências étnicas e culturais e teremos 
uma ação em saúde de acordo com a realidade local 
de cada povo;

2. Que seja feito um levantamento de todos os 
recursos destinado a saúde Indígena que entra na con-
ta da coordenação regional da Funasa no Acre e nos 
Distritos do Alto Juruá e Purus cujo a destinação é a 
saúde indígena, e que seja organiza a sua destinação 
de acordo com a realidade Local dos usuários e conhe-
cimento do conselho Distrital de saúde Indígena;

3. Que a Funasa faça um convênio específico 
com uma ONG, ou com o governo para trabalhar es-
pecificamente da formação dos AIS e Aisan, nós indí-
genas sonhamos um dia ser Auxiliar e Técnico de En-
fermagem, Enfermeiros, Dentistas e Médicos para no 
futuro cuidarmos da nossa própria saúde, na medida 
em que vamos capacitar os AIS e AISAN temos que 
ter a formação pedagógica junta, para que essa pes-
soa possa um dia deixar de ser AIS e ter a formação 
de fato de forma contínua, devemos seguir o exemplo 
da formação dos professores indígenas do Acre que 
começaram do zero e hoje já temos professores cur-
sando o nível superior. Ressaltamos ainda que a Funa-
sa esta capacitando primeiro a equipe multidisciplinar 
para depois a equipe capacitar os nossos AIS, desta 
forma os nossos sonhos esta sendo interrompidos, pois 
a rotatividade de profissionais é muito grande, muitos 
profissionais receberam a formação e já foram embora 
estamos jogando o recurso da formação fora.

4. Que seja repassado para os hospitais o mais 
rápido possível o recurso de acordo com a sua desti-
nação através de suprimento de fundo e o gasto seja 
feitos após a elaboração de uma planilha de gasto, 
como também o saldo existente seja levantado às ne-
cessidades de estrutura de matéria de cada hospital 
e adaptação de acordo com os hábitos culturais e o 
gasto do mesmo sejam mediante o aval do Conselho 
Distrital de Saúde Indígena e Funasa.

5. Que o Governo mude a estrutura política da 
Funasa para ficar de acordo com a sua Missão.

Atenciosamente,
Lideranças dos Povos Indígenas do Acre partici-

pantes do seminário “O Direito Indígena a uma Saúde 
Diferenciada: a atuação do Controle Social”
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O SR. PRESIDENTE (Veloso) – Com a palavra, 
pela ordem, o nobre Deputado Francisco Rodrigues, 
do Democratas de Roraima.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (DEM-RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, hoje, nesta sessão, registro a situa-
ção dos militares. A profissão militar tem característi-
cas marcantes de singularidade, diferindo das demais 
carreiras de Estado em vários aspectos fundamentais 
que merecem maiores esclarecimentos junto à opinião 
pública de toda a nossa sociedade.

Os deveres, as responsabilidades, os riscos e a 
total disponibilidade que a profissão exige não se res-
tringem apenas à estrutura hierárquica a que estão 
diretamente ligados, envolvem um campo muito mais 
amplo do poder social.

Ser militar inclui sacrifícios pessoais, abdicação, 
desprendimento, dedicação exclusiva ao trabalho, dis-
ponibilidade integral de 24 horas seguidas em escala 
de serviço, plantão, prontidão, entre outros. Tudo isso 
sem direito a qualquer compensação material ou finan-
ceira de qualquer natureza, como forma de atenuar 
os inúmeros serviços extraordinários, as incontáveis 
missões cívicas e sociais, bem como as atividades 
normais de defesa e segurança nacional. 

As transferências de localidade podem ocorrer 
a qualquer tempo e para qualquer parte do País, sa-
crificando toda a vida familiar no tocante ao emprego 
do cônjuge, educação dos filhos, compromissos con-
tratuais, entre outros.

Por esses e outros tantos motivos, ser militar não 
é simplesmente ter emprego, é estar condicionado e 
regido por valores e deveres muito mais inerentes e 
limitadores do que em qualquer outra carreira profis-
sional.

Hoje, a família militar brasileira trabalha por mera 
vocação profissional e por puro sentimento patriótico. 
O achatamento salarial vem provocando sérios pro-
blemas no efetivo das Forças, a ponto de os pedidos 
de baixa terem atingido índices alarmantes em toda 
a história militar.

O Diário Oficial da União publica diariamente os 
pedidos de baixa dos militares que vão em busca de 
melhores salários, resultando por ano a média de 235 
oficiais e 768 graduados que saem da carreira, via 
concurso público, a fim de obter a justa valorização e 
reconhecimento profissional.

Para efeito de comparação salarial e comprovação 
da discrepância nos diversos níveis de remuneração, 
bastaria comparar a remuneração bruta de um coronel 
do Exército, de R$9.700,00, à de um coronel da PM 
de Brasília, R$17.500,00; ou a da remuneração de um 
capitão do Exército, de R$5.800,00, à de um capitão do 

Corpo de Bombeiros, R$12.190,00; ou ainda a de um 
primeiro-sargento da Aeronáutica, de R$3.500,00, à de 
um primeiro-sargento da PM, R$7.740,00; pior ainda 
é se compararmos a do soldado da PM, R$4.700,00, 
ao do tenente da Marinha, R$4.050,00.

Sem dúvida, é desestimulante e inviável a situ-
ação atual, embora se compreenda o motivo da alta 
desistência dos militares em continuar na carreira.

Essa situação atípica e constrangedora vem pro-
vocando desgastes aflitivos no meio da família militar, 
gerando problemas de ordem social e moral.

As academias militares – Escola Naval, AMAN e 
AFA – e demais escolas de formação de profissionais, 
que suprem o efetivo das Forças Armadas, enfrentam 
dificuldades de seleção e recrutamento para atrair can-
didatos para os cursos que realizam.

Por oportuno, torna-se necessário e urgente pro-
mover um diálogo sério e responsável entre as institui-
ções envolvidas – Presidência da República, Ministério 
do Planejamento, Ministério da Defesa e Congresso 
Nacional – para resolver, em caráter definitivo, essa 
angustiante situação, evitando a perda de força de 
trabalho qualificada e criando mais estímulo para o 
recrutamento de bons profissionais em futuros con-
cursos públicos.

Uma nação sem poder de dissuasão, fatalmente 
estará fadada ao fracasso como pátria livre, próspera 
e soberana.

Sr. Presidente, está sendo anunciado hoje pela 
grande imprensa a reunião e o esforço, por que não 
dizer, do Ministro Nelson Jobim no sentido de conse-
guir esse reajuste para os militares. E pasmem com o 
que encontramos hoje cravado nos grandes veículos 
de comunicação: aumento de 17% parcelado em 3 ve-
zes, o que, na verdade, não atenua, de forma alguma, 
a questão salarial dos militares.

Obviamente, essa situação é preocupante. As 
manifestações começam a acontecer por conta da 
dificuldade de se manterem com os salários aviltan-
tes que hoje recebem; quando vêem prevalecer au-
mentos monumentais em outras categorias; quando 
vêem acontecer a falta de eqüidade entre os salários 
de funcionários públicos – como podem, na verdade, 
aceitarem isso de forma pacífica?

Isso é muito perigoso. É um precedente perigoso 
em nossa história. Ao ressaltar os esforços do Minis-
tro Nelson Jobim, quero dizer que, apesar da pressão 
que está sofrendo por conta da equipe econômica e 
do planejamento, o Presidente Lula não pode fechar os 
olhos para essa grave questão, para a qual há algum 
tempo vimos alertando deste plenário.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para 
registrar o meu apoio irrestrito ao General Heleno Pe-
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reira, Comandante Militar da Amazônia. Talvez, por 
pressão de alguns xiitas, pelo revanchismo implantado 
em segmentos do Governo, o Presidente da Repúbli-
ca tenha sido levado a mandar o Ministro da Defesa 
e o Comandante do Exército exigirem informações do 
General Heleno sobre suas declarações recentes à 
grande imprensa, cuja preocupação era apenas com 
a demarcação de terras indígenas, de forma contínua, 
nas linhas de fronteira.

Portanto, Sr. Presidente, o momento é muito grave. 
Acredito que o revanchismo está estampado nessas 
decisões. Sabemos que de terroristas a assaltantes 
a bancos, e todo tipo de delito que o cidadão possa 
praticar, tem realmente alguns elementos dentro do 
Governo que querem, com isso, praticar o revanchis-
mo de forma vil.

Tenho certeza de que não apenas este Deputado, 
mas todos os Parlamentares patriotas estão prestando 
solidariedade ao General Heleno Pereira, Comandante 
Militar da Amazônia.

Repito, Sr. Presidente: o momento é grave. Te-
nhamos cuidado, tenhamos paciência, mas, acima de 
tudo, respeitemos aqueles brasileiros que, na verdade, 
têm amor a este País. O General Heleno Pereira pres-
tou relevantes serviços na missão brasileira na ONU 
e também à frente de todas as funções que ocupou 
ao longo de sua vida militar de mais de 40 anos e não 
merecia realmente esse puxão de orelhas. Isso pode 
provocar reação em cadeia dentro das Forças Arma-
das, Sr. Presidente. Peço cautela e prudência, para 
que isso seja evitado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Veloso) – Concedo a pa-

lavra, pela ordem, ao nobre Deputado Mauro Bene-
vides.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, em sua última reunião, o Comitê de 
Política Monetária surpreendeu os círculos empresariais 
do País e a própria opinião pública, com a elevação 
de meio ponto percentual da Taxa SELIC, quando era 
admitida, consensualmente, que o índice se compor-
taria de forma mais moderada, situando-se em torno 
de apenas 0,25%, como admitiam os analistas eco-
nômicos, especialistas no assunto.

A alegada preocupação com o processo infla-
cionário deve ter contribuído para que a majoração 
fosse além do que se cogitava no início da semana, 
gerando, em conseqüência, descontentamento entre 
investidores e entidades representativas da indústria, 
como a nossa CNI, dirigida proficientemente pelo ilustre 
colega, abalizado estudioso de questões econômico-

financeiras, Armando Monteiro Neto, que representa 
o Estado de Pernambuco neste plenário.

Sobre essa temática, a mídia teceu considera-
ções desfavoráveis, de que é exemplo, aliás, o primo 
editorial do Correio Braziliense, edição de hoje.

Para que o comentário seja examinado por esta 
Casa, entendi de meu dever solicitar a sua transcrição, 
como parte deste pronunciamento, nos termos precei-
tuados pelo Regimento Interno da Casa.

Eis, o teor do artigo, cuja repercussão ensejará 
outros comentários a respeito da surpreendente ma-
joração:

“Decisão incoerente
As críticas enérgicas do mercado ao aumento 

de 0,5 ponto percentual da taxa básica de juros (SE-
LIC) expressam reação adequada à impertinência da 
decisão adotada pelo Comitê de Política Monetária 
(COPOM) do Banco Central. Os analistas vinculados 
às formas mais severas de contenção do crédito como 
fator de inibição inflacionária acreditavam que, caso 
medida do gênero fosse adotada, a elevação da taxa 
não passaria de 0,25 ponto percentual. Dito de outra 
forma, o BC excedeu até as expectativas dos especia-
listas mais conservadores.

Na avaliação do empresariado, de investidores e 
de organizações sindicais a conjuntura não se confi-
gura pela existência de demanda além da capacidade 
produtiva do sistema econômico. Há convicção de que 
não só as plantas instaladas têm atendido com regular 
eficiência à expansão do consumo como os investimen-
tos em curso garantem supri-lo na perspectiva imediata 
e mediata. Portanto, a elevação do custo do dinheiro, 
pelo menos na extensão aprovada pelo COPOM, se 
constituiu em providência açodada.

Veio da Associação Brasileira da Infra-Estrutura 
e Indústria de Base (ABDIB) a avaliação mais consen-
tânea com os efeitos esperados pela conduta do CO-
POM. Ei-la: ‘É bastante provável que a elevação atual 
dos juros crie restrição à demanda por outros bens 
que não aqueles que são os verdadeiros responsáveis 
pelos atuais repiques da inflação’.

De fato, a alta de 0,48% do IPCA em março (a 
luz vermelha que acendeu no COPOM) contra 0,40% 
da previsão oficial resultou de forma graúda do cres-
cimento dos preços dos alimentos. O custo mais ele-
vado dos comestíveis sucede, desde o ano passado, 
em escala planetária. Atinge de maneira mais virulenta 
as economias da Rússia, da China, da Índia, da Tur-
quia e da Indonésia (perspectiva de inflação média de 
8,8%). Aqui, projeta inflação para este ano de 4,7%, 
0,2 ponto percentual acima da meta estabelecida pelo 
Banco Central.
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O problema é que a administração coercitiva do 
crédito com base na movimentação para o alto da taxa 
de juros não terá efeito quanto à redução da deman-
da apontada como principal causadora da recidiva 
inflacionária. Os alimentos são produtos de consumo 
forçado. Nenhum instrumento que dificulte o acesso 
a operações creditícias poderá influenciar o declínio 
de preços por efeito da queda nas compras. É óbvio, 
mas, ante as circunstâncias, cabe o alerta: ninguém 
pode viver sem se alimentar.

Sem força para reduzir o custo dos gêneros ali-
mentícios, a remoção da SELIC para o patamar de 
11,75% ao ano poderá causar efeitos danosos à eco-
nomia. Há receio de que o círculo virtuoso do cresci-
mento sofra forte impacto negativo. Algo – explique-
se – como a retração dos investimentos de escala e 
desestímulos aos programas de reaparelhamento de 
unidades produtivas. Afinal, os juros reais no Brasil 
voltaram a ser os mais elevados do mundo.”

Sr. Presidente, dentro de 40 dias, o COPOM vol-
tará a decidir sobre juros, esperando-se que refaça os 
cálculos, retrocedendo na fixação da Taxa SELIC. 

Era o que tinha a dizer.

VII – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Veloso) – Nada mais haven-
do a tratar, vou encerrar a sessão, lembrando que hoje, 
sexta-feira, dia 18 de abril, às 15h, haverá sessão solene 
em homenagem ao 48º aniversário de Brasília.

O SR. PRESIDENTE (Veloso) – Encerro a ses-
são, designando para terça-feira, dia 22 de abril, às 
14h, a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA 
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)

Discussão

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 413, DE 2008 

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 413, de 2008, que dispõe sobre 
medidas tributárias destinadas a estimular 
os investimentos e a modernização do setor 
de turismo, a reforçar o sistema de proteção 
tarifária brasileiro, a estabelecer a incidência 
de forma concentrada da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade Social – COFINS na 
produção e comercialização de álcool, altera 
o art. 3º da Lei nº 7.689, de 15 de dezembro 

de 1988, e dá outras providências. Pendente 
de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 19/02/08
PRAZO NA CÂMARA: 04/03/08
SOBRESTA A PAUTA EM: 22/03/08 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 04/06/08

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 414, DE 2008 

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 414, de 2008, que constitui fonte 
de recursos adicional para ampliação de limites 
operacionais do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social – BNDES. Pen-
dente de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 19/02/08
PRAZO NA CÂMARA: 04/03/08
SOBRESTA A PAUTA EM: 22/03/08 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 04/06/08

3 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 415, DE 2008 

DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 415, de 2008, que proíbe a co-
mercialização de bebidas alcoólicas em ro-
dovias federais e acresce dispositivo à Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código 
de Trânsito Brasileiro. Pendente de parecer da 
Comissão Mista. As emendas de nºs. 17 e 31 
foram retiradas pelo autor.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 19/02/08
PRAZO NA CÂMARA: 04/03/08
SOBRESTA A PAUTA EM: 22/03/08 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 04/06/08

4 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 417-A, DE 2008 

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 417-A, de 2008, que altera e 
acresce dispositivos à Lei nº 10.826, de 22 
de dezembro de 2003, que dispõe sobre re-
gistro, posse e comercialização de armas de 
fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de 
Armas – Sinarm e define crimes; tendo parecer 
do Relator da Comissão Mista, proferido em 
Plenário, pelo atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência; pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica le-
gislativa; pela adequação financeira e orça-
mentária; pela admissibilidade das Emendas 
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de nºs 1 a 10, 12 a 87, 89 a 120, 122 e 124 a 
127; pela inadmissibilidade das Emendas de 
nºs 11, 88, 121 e 123; e, no mérito, pela apro-
vação desta MPV e das Emendas de nº 3, 8 a 
10, 12, 13, 15 a 29, 33, 50 a 53, 55, 56, 65 a 
67, 70, 79, 89 a 94, 98 a 104, 122, 124, 125 e 
127, na forma do Projeto de Lei de Conversão 
apresentado, e pela rejeição das Emendas de 
nºs 1, 2, 4 a 7, 14, 30 a 32, 34 a 49, 54, 57, 59 
a 64, 68, 69, 71 a 78, 80 a 87, 95 a 97, 105 
a 120 e 126 (Relator: Dep. Tadeu Filippelli). O 
PL 2.674/07, do Dep. Eduardo Sciarra, tramita 
sob a forma de emenda.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 19/02/08
PRAZO NA CÂMARA: 04/03/08
SOBRESTA A PAUTA EM: 22/03/08 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 04/06/08

5 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 418, DE 2008 

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 418, de 2008, que altera as Leis 
nºs 11.508, de 20 de julho de 2007, que dis-
põe sobre o regime tributário, cambial e ad-
ministrativo das Zonas de Processamento de 
Exportação, e 8.256, de 25 de novembro de 
1991, que cria áreas de livre comércio nos mu-
nicípios de Pacaraima e Bonfim, no Estado de 
Roraima, e dá outras providências. Pendente 
de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 28/02/08
PRAZO NA CÂMARA: 13/03/08
SOBRESTA A PAUTA EM: 31/03/08 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 13/06/08

6 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 419, DE 2008 

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 419, de 2008, que altera as Leis 
nºs 10.683, de 28 de maio de 2003, e 10.678, 
de 23 de maio de 2003, transformando o cargo 
de Secretário Especial de Políticas de Promo-
ção da Igualdade Racial em Ministro de Estado 
Chefe da Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial. Pendente de 
parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 04/03/08
PRAZO NA CÂMARA: 18/03/08
SOBRESTA A PAUTA EM: 05/04/08 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 18/06/08

7 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 420, DE 2008 

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 420, de 2008, que abre crédito ex-
traordinário, em favor de Encargos Financeiros 
da União, no valor de R$ 12.500.000.000,00, 
para o fim que especifica. Pendente de pare-
cer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 10/03/08
PRAZO NA CÂMARA: 24/03/08
SOBRESTA A PAUTA EM: 11/04/08 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 24/06/08

8 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 421, DE 2008 

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 421, de 2008, que dispõe sobre o 
salário mínimo a partir de 1º de março de 2008. 
Pendente de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 13/03/08
PRAZO NA CÂMARA: 27/03/08
SOBRESTA A PAUTA EM: 14/04/08 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 27/06/08
URGÊNCIA
(Artigo 64, § 2º da Constituição Federal c/c art. 

204, I, do Regimento Interno)
Discussão

9 
PROJETO DE LEI Nº 1.650, DE 2007 

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei nº 1.650, de 2007, que dispõe sobre a apu-
ração do imposto de renda na fonte incidente 
sobre rendimentos de prestação de serviços 
de transporte rodoviário internacional de carga, 
auferidos por transportador autônomo pessoa 
física, residente na República do Paraguai, 
considerado como sociedade unipessoal nesse 
País. Pendente de pareceres das Comissões: 
de Finanças e Tributação; e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania. 

SOBRESTA A PAUTA EM: 09/12/2007 
(46º dia)
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10 
PROJETO DE LEI Nº 4.846, DE 1994 

(DO SR. FRANCISCO SILVA) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 4.846, de 1994, que estabelece me-
didas destinadas a restringir o consumo de 
bebidas alcoólicas. Pendente de parecer da 
Comissão Especial.

Tendo apensados os PLs nºs 1.602/96, 
3.037/97, 3.042/97, 3.380/97, 3.497/97, 
3.626/97, 3.852/97, 3.858/97, 3.869/97, 
3.993/97, 4.062/98, 4.111/98, 4.160/98, 
4.204/98, 4.215/98, 4.258/98, 4.333/98, 
4.469/98, 4.528/98, 4.538/98, 4.618/98, 
4.680/98, 4.705/98, 4.796/98, 251/99, 633/99, 
806/99, 931/99, 963/99, 964/99, 1.004/99, 
1.056/99, 1.100/99, 1.151/99, 1.160/99, 
1.175/99, 1.277/99, 1.346/99, 1.382/99, 
1.408/99, 1.490/99, 1.512/99, 1.599/99, 
1.706/99, 1.761/99, 1.893/99, 1.923/99, 
1.955/99, 1.982/99, 2.017/99, 2.090/99, 
2.130/99, 2.185/99, 2.334/00, 2.365/00, 
2.389/00, 2.417/00, 2.468/00, 2.613/00, 
2.786/00, 2.833/00, 2.908/00, 2.919/00, 
3.000/00, 3.067/00, 3.089/00, 3.114/00, 
3.152/00, 3.262/00, 3.354/00, 3.423/00, 
3.451/00, 3.463/00, 3.583/00, 3.619/00, 
4.046/01, 4.062/01, 4.273/01, 4.424/01, 
4.461/01, 4.532/01, 4.745/01, 4.791/01, 
4.839/01, 4.955/01, 5.121/01, 5.140/01, 
5.464/01, 5.528/01, 5.561/01, 5.708/01, 
5.792/01, 5.834/01, 5.973/01, 6.017/01, 
6.218/02, 6.343/02, 6.622/02, 6.729/02, 
6.971/02, 7.332/02, 200/03, 204/03, 212/03, 
327/03, 330/03, 412/03, 445/03, 504/03, 556/03, 
871/03, 928/03, 983/03, 1.168/03, 1.171/03, 
1.433/03, 1.657/03, 1.774/03, 1.788/03, 
1.789/03, 1.880/03, 1.915/03, 1.945/03, 
1.998/03, 2.089/03, 2.268/03, 2.665/03, 
2.807/03, 3.080/04, 3.311/04, 3.315/04, 
3.321/04, 3.474/04, 3.529/04, 3.682/04, 
3.919/04, 4.112/04, 4.391/04, 4.407/04, 
4.549/04, 4.721/04, 4.921/05, 5.713/05, 
6.329/05, 6.379/05, 6.643/06, 6.807/06, 
7.640/06, 1.002/07, 1.016/07, 1.066/07, 
1.925/07, 2.026/07, 2.035/07, 2.134/07, 
2.369/07, 2.549/07, 2.658/07, 2.733/08, ao 
qual foi atribuída urgência constitucio-
nal, 2.746/08, 2.760/08, 2.833/08, 2.840/08, 
3.010/08 e 3.164/08.

SOBRESTA A PAUTA EM: 23/03/2008 (46º 
dia)

11 
PROJETO DE LEI Nº 2.300-B, DE 2007

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 2.300-B, de 2007, que acresce e 
altera dispositivos da Lei nº 10.683, de 28 de 
maio de 2003, cria a Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República, cria 
cargos em comissão, e dá outras providências; 
tendo parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa deste e 
das Emendas de Plenário (Relator: Dep. José 
Genoíno). Pendente de pareceres das Comis-
sões: de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público; e de Finanças e Tributação.

SOBRESTA A PAUTA EM: 01/04/2008 (46º 
dia)

URGÊNCIA 
(Art. 62, da Constituição Federal)

Discussão

12 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 422, DE 2008 

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 422, de 2008, que dá nova re-
dação ao inciso II do § 2º-B do art. 17 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regula-
menta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, e 
institui normas para licitações e contratos da 
administração pública. Pendente de parecer 
da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 08/04/08
PRAZO NA CÂMARA: 22/04/08
SOBRESTA A PAUTA EM: 10/05/08 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 06/08/08

13 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 423, DE 2008 

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 423, de 2008, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios dos 
Transportes e da Integração Nacional, no va-
lor global de R$ 613.752.057,00, para os fins 
que especifica; tendo parecer da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, pelo atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência; pela 
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constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa; pela adequação financeira e orçamen-
tária; pela inadmissibilidade das emendas de 
nºs 1 a 12; e, no mérito, pela aprovação desta 
MPV (Relator: Dep. José Guimarães).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 17/04/08
PRAZO NA CÂMARA: 01/05/08
SOBRESTA A PAUTA EM: 19/05/08 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 15/08/08
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 427/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Som Tocantins Ltda para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, no município de Pedro Afonso, Estado do To-
cantins.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

Nº 431/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
concessão à TV Norte do Ceará Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, no muni-
cípio de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

Nº 432/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Fundação Rafael Carlos de Medeiros a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Eusébio, Estado do Ceará.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

Nº 435/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Empresa de Radiodifusão Pantaneira Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no município de Miranda, Estado 
do Mato Grosso do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

Nº 442/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação de Radiodifusão Comunitária de Concei-
ção da Feira – BA a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município Conceição da Feira, Estado 
da Bahia.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

Nº 448/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Mundial FM Ltda para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
no município de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

Nº 450/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Uchoense de Radiodifusão Comunitá-
ria a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Uchôa, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

Nº 454/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autori-
za a Associação Comunitária Betel de Ação Social e 
Radiodifusão – ACBAS a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no município de Feira de Santana, 
Estado da Bahia.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

Nº 458/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária dos Moradores de Concei-
ção do Jacuípe a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Conceição do Jacuípe, 
Estado da Bahia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/04/2008
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Nº 464/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Brisa Mar FM Ltda para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula-
da, no município de Esplanada, Estado da Bahia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/04/2008

Nº 492/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Beneficente Ideal a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Fortaleza, 
Estado do Ceará.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/04/2008

Nº 493/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio FM Sertaneja Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, no município de Nossa Senhora da Glória, Es-
tado de Sergipe.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/04/2008

Nº 494/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação Cultural Rádio Comunitária FM de Quilom-
bo a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Quilombo, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/04/2008

Nº 505/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Fundação Semeador para executar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
com fins exclusivamente educativos, no município de 
Santana, Estado do Amapá.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28/04/2008 
PROJETO DE LEI

Nº 2.090/1996 (Senado Federal – Joel de Hollanda) – 
Denomina “Professor Potiguar Matos” a Escola Técnica 
Federal de Pernambuco – Unidade de Ensino Descen-
tralizado – Pesqueira.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/04/2008

Nº 1.300/2003 (Lobbe Neto) – Institui o Dia Nacional 
do Desafio.
ÚLTIMA SESSÃO: 22/04/2008

Nº 2.956/2004 (Inocêncio Oliveira) – Altera o inciso VI 
do art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 

que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor 
sobre especificidades dos veículos de duas rodas.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

Nº 5.909/2005 (Nilson Pinto) – Denomina “Aeroporto 
de Marabá / Pará – João Correa da Rocha” – o Aero-
porto de Marabá / Pará.
ÚLTIMA SESSÃO: 22/04/2008

Nº 5.949/2005 (Geraldo Resende) – Denomina Cam-
pus Universitário Professor Celso Muller do Amaral, 
o Campus Universitário da Universidade Federal da 
Grande Dourados, localizado em Dourados, Estado 
de Mato Grosso do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 22/04/2008

Nº 7.326/2006 (Senado Federal – Cristovam Buarque) 
– Acrescenta inciso X ao art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, para assegurar vaga na escola 
pública de educação infantil ou de ensino fundamental 
mais próxima de sua residência a toda criança a partir 
dos 4 (quatro) anos de idade.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

Nº 7.332/2006 (Senado Federal – Sérgio Guerra) – 
Denomina “Rodovia Pintor Cícero Dias” o trecho da 
rodovia BR-101 entre as cidades de Cabo de Santo 
Agostinho e Palmares, em Pernambuco.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

Nº 7.377/2006 (Senado Federal – Gerson Camata) – 
Denomina “Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua” 
o trecho da rodovia BR-482, entre o entroncamento 
com a BR-101, no Espírito Santo, e a divisa com Mi-
nas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 22/04/2008

Nº 7.606/2006 (Chico Alencar) – Estabelece o dia 3 
de maio como o Dia Nacional das Televisões e Rádios 
Comunitárias.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

Nº 708/2007 (Rodrigo Rollemberg) – Estende os in-
centivos especiais de que trata o parágrafo único do 
art. 103 da Lei nº 8.171, de 17 janeiro de 1991, ao 
produtor rural que adotar técnicas de integração la-
voura e pecuária.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

Nº 1003/2007 (Jovair Arantes) – Institui o Dia Nacional 
da Cultura Hip-hop.
ÚLTIMA SESSÃO: 22/04/2008
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Nº 1080/2007 (Rodovalho) – Institui a “Semana Na-
cional da Família”.
ÚLTIMA SESSÃO: 22/04/2008

Nº 1285/2007 (Carlos Bezerra) – Altera o Decreto-Lei 
nº 116, de 25 de janeiro de 1967, para alterar o pra-
zo prescricional das ações contra extravio de carga e 
das ações por falta de conteúdo, diminuição, perdas 
e avarias ou danos à carga.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28/04/2008

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 429/2007 (Eliene Lima) – Dispõe sobre a conces-
são de desconto para professores do nível funda-
mental e médio na compra de livro didático. E seus 
apensados. 
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO 
– ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD
(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS 
DO ART.144 DO RICD)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PEC: art. 202, § 
1º do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 58, § 3º, c/c o art. 132, §2º, do RICD.

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
SESSÕES (ART. 58, § 1º DO RICD).

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJU-
RIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 498/2006 (Carlos Souza) – Acrescenta o art. 65-A 
à Constituição Federal.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

Nº 521/2006 (Ciro Nogueira) – Dá nova redação ao 
art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal. E seus 
apensados.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008 
PROJETO DE LEI

Nº 6405/2002 (Senado Federal) – Regula a profissão 
de árbitro de futebol e dá outras providências. 

COM PARECER PELA INCONSTITUCIONALIDADE: 
PL-6212/2005, apensado. 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28/04/2008

Nº 1021/2007 (Celso Russomanno) – Acrescenta dis-
positivo à Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
que “Dispõe sobre os registros públicos e dá outras 
providências”.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23/04/2008

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU OR-
ÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI

Nº 7049/2006 (Jair Bolsonaro) – Autoriza o Poder 
Executivo a criar um Colégio Militar no Município de 
Resende, no Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/04/2008

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDA-
DE – ART. 164, § 2º, DO RICD
(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS 
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º 
e 3º DO RICD)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
SESSÕES (ART. 164, § 2º, DO RICD).

PROJETO DE LEI

Nº 1695/2003 (Walter Pinheiro) – Cria o Sistema de 
Radiodifusão Pública, regulamenta o Serviço de Ra-
diodifusão Pública, e dá outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28/04/2008
4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RCP: art. 35, §§ 1º 
e 2º, do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 137, § 1º, do RICD.

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
SESSÕES.

PROJETO DE LEI

Nº 3138/2008 (Cida Diogo) – Dispõe sobre a criação 
dos Comitês de Investigação e Prevenção a Mortalidade 
Materna nos municípios das Unidades da Federação 
e dá outras providências.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/04/2008
ARQUIVE-SE, nos termos do artigo 133 do RICD, a 
seguinte proposição: 

PROJETO DE LEI

No 1765/2003 (Maninha) − Estabelece normas para 
recolhimento e reembolso de embalagens e dá outras 
providências.
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ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE  
EXPEDIENTE DO MÊS DE ABRIL DE 2008

Dia 22, 3ª-feira
15:00 CARLOS SANTANA (PT – RJ)
15:25 JOÃO LEÃO (PP – BA)

Dia 23, 4ª-feira
15:00 DR. PINOTTI (DEM – SP)
15:25 EUGÊNIO RABELO (PP – CE)

Dia 24, 5ª-feira
15:00 DAMIÃO FELICIANO (PDT – PB)
15:25 CEZAR SCHIRMER (PMDB – RS)

Dia 25, 6ª-feira
10:00 RAUL JUNGMANN (PPS – PE)
10:25 AUGUSTO CARVALHO (PPS – DF)
10:50 CHICO LOPES (PCdoB – CE)
11:15 NELSON MEURER (PP – PR)
11:40 RITA CAMATA (PMDB – ES)

Dia 28, 2ª-feira
15:00 WALDIR NEVES (PSDB – MS)
15:25 ARIOSTO HOLANDA (PSB – CE)
15:50 FÉLIX MENDONÇA (DEM – BA)
16:15 JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP)
16:40 SABINO CASTELO BRANCO (PTB – AM)

Dia 29, 3ª-feira
15:00 ANDREIA ZITO (PSDB – RJ)
15:25 MARCELO ALMEIDA (PMDB – PR)

Dia 30, 4ª-feira
15:00 ANSELMO DE JESUS (PT – RO)
15:25 LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABAS-
TECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.082/08 – do Sr. Homero Perei-
ra – que “reabre o prazo para as ratificações de con-
cessões e alienações de terras feitas pelos Estados 
em faixa de fronteira, altera o art. 7º do Decreto-Lei 
nº 1.414, de 18 de agosto de 1975, e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado CELSO MALDANER. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-04-08 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.437/07 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera o art. 160 da Lei nº 6.015, de 31 
de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros 
públicos e dá outras providências, e acresce os artigos 
160-A e 160-B ao mesmo diploma legal”. (Apensado: 
PL 2339/2007) 
RELATOR: Deputado EMANUEL FERNANDES. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-04-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 618/07 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “dispõe sobre prazo de validade do crédito do 
telefone celular habilitado no Plano de Serviço Pré-
Pago”. (Apensado: PL 1325/2007) 
RELATOR: Deputado BILAC PINTO.  
PROJETO DE LEI Nº 1.556/07 – do Sr. Beto Mansur – 
que “dispõe sobre a criação do sistema de emergência 
na telefonia fixa e móvel”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. 

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 MIRO TEIXEIRA.  
PROJETO DE LEI Nº 2.807/08 – do Sr. Silas Câma-
ra – que “acrescenta o inciso XIII ao art. 3º da Lei nº 
9.472, de 16 de julho de 1997”. 
RELATOR: Deputado DR. ADILSON SOARES 

PROJETO DE LEI Nº 2.809/08 – do Sr. Silas Câmara – 
que “modifica a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei 
Geral de Telecomunicações – LGT, para incluir, como 
direito do usuário de telecomunicações o questiona-
mento de débitos lançados em conta telefônica”. 
RELATOR: Deputado EMANUEL FERNANDES.

PROJETO DE LEI Nº 2.973/08 – do Sr. William Woo 
– que “obriga as operadoras de telefonia celular a fa-
zer o bloqueio do número IMEI (International Mobile 
Equipment Identity – Identidade Internacional de Equi-
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pamento Móvel), dos aparelhos celulares que sejam 
objeto de perda, furto ou roubo”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.337/03 – do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “acrescenta parágrafo único ao art. 7º da Lei 
nº 6.615, de 16 de dezembro de 1978, que “Dispõe 
sobre a regulamentação da profissão de Radialista e 
dá outras providências”, a fim de proibir a concessão 
de registro provisório”. 
RELATOR: Deputado BETO MANSUR. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA 

LOCAL: Plenário 01 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

A –  Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 44/08 Do Sr. Maurício Quintella 
Lessa – que “solicita que seja convidado o Sr. Minis-
tro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o 
Sr. Presidente da Associação dos Juizes Federais do 
Brasil, Walter Nunes da Silva Júnior, o Sr. Presidente 
da Ordem dos Advogados do Brasil, Raimundo Cézar 
Britto Aragão, o Sr. Presidente da Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros, Mozart Valadares Pires, e o Sr. 
Presidente da Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público, José Carlos Cosenzo, a fim de de-
bater sobre o instituto da prisão preventiva”. 

B – Redação Final:

PROJETO DE LEI Nº 4.378/01 – do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “denomina Rodovia Luiz Gonzaga a BR-
232 – estrada integrante do Plano Nacional de Via-
ção, aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro 
de 1973”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.

PROJETO DE LEI Nº 5.288/01 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “regulamenta anúncios vinculados nos 
meios de comunicação, sobre a venda de automóveis 
usados”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.

PROJETO DE LEI Nº 2.374/03 – do Sr. Sandro Mabel 
– que “dispõe sobre o dever de notificação em caso 
de necessidade de ações preventivas, de socorro, as-
sistenciais ou recuperativas na área de defesa civil e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.

PROJETO DE LEI Nº 5.669/05 – do Sr. Geraldo Re-
sende – que “denomina Hospital Universitário Doutor 
Antônio Alves Duarte o Hospital Universitário da Uni-
versidade Federal da Grande Dourados, localizado em 
Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.

PROJETO DE LEI Nº 6.816/06 – do Sr. Vander Lou-
bet – que “confere ao Município de Corumbá, no Es-
tado do Mato Grosso do Sul, o título de “Capital do 
Pantanal”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.

PROJETO DE LEI Nº 7.310/06 – do Sr. Rodrigo Maia 
– que “institui o Dia Nacional da Arte da Ikebana-
Sanguetsu”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.

PROJETO DE LEI Nº 615/07 – da Sra. Nilmar Ruiz – que 
“institui o Dia Nacional do Engenheiro Ambiental”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.

PROJETO DE LEI Nº 972/07 – TRIBUNAL SUPERIOR 
DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação e trans-
formação de cargos em comissão e funções comissio-
nadas no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do 
Trabalho da 1ª Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

C –  Proposições Sujeitas à Apreciação do Ple-
nário: 

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 408/07 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional e Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional – (MSC 507/2007) – que “aprova o texto 
do Acordo de Cooperação na Área do Turismo entre o 
Governo da República Federativa do Brasl e o Governo 
da República do Panamá, celebrado em Brasília, em 
25 de maio de 2007”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 6.843/02 – da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 6/2001) – que “acrescenta 
dispositivos à Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, 
que regula os processos administrativos no âmbito da 
Administração Pública Federal, para facilitar o aces-
so do usuário de serviços públicos às informações de 
seu interesse”. 
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com substitutivo, e da Emenda 
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da Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público. 
Vista ao Deputado José Genoíno, em 08/04/2008. 

O Deputado José Genoíno apresentou voto em sepa-
rado em 11/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 7.498/02 – da Comissão de 
Legislação Participativa – (SUG 56/2002) – que “de-
nomina “Deputado Pedro Tassis” o trecho da rodovia 
BR-116 situado no perímetro urbano de Governador 
Valadares (MG)”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 4.622/04 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “altera a Lei nº 5.764, de 16 de dezem-
bro de 1971, para a fixação do conceito da modalidade 
operacional das cooperativas de trabalho”. (Apensados: 
PL 6449/2005, PL 7009/2006 e PL 6265/2005) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, do Substi-
tutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, com subemenda, do Substitu-
tivo da Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, do PL 7009/2006, do PL 6449/2005, 
do PL 6265/2005 e das Emendas de Plenário ao PL 
7009/2006 de nºs 1, 2, com subemenda, 3, com su-
bemenda, 4, com subemenda, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, com 
subemenda, 30, 31, 32, 33, 34, 35, com subemenda, 
36, 37, 38, 39, 40 e 41, apensados, e pela injuridici-
dade das Emendas de Plenário ao PL 7009/2006 de 
nºs 20, 21, 22 e 24. 
Vista conjunta aos Deputados Efraim Filho, José 
Genoíno, Silvinho Peccioli e Vicente Arruda, em 
08/04/2008. 

O Deputado José Genoíno apresentou voto em sepa-
rado em 11/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 839/07 – do Sr. Gustavo Fruet – 
que “acrescenta parágrafo único ao art. 299 do Código 
Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965), para 
tipificar o crime de violação de sigilo de voto por meio 
de fotografia ou filmagem”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia 
e Vicente Arruda, em 25/03/2008. 
Os Deputados Antonio Carlos Biscaia e Bonifácio de 
Andrada apresentaram votos em separado. 

Aprovado por unanimidade requerimento de adiamento 
da votação, por 5 sessões, apresentado pelo Deputado 
Bonifácio de Andrada, em 08/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 1.710/07 – do Senado Federal – 
(PLS 163/2007) – que “altera dispositivos do Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Pe-
nal, e da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de 
Execução Penal, que tratam da substituição da pena 
privativa de liberdade”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
emenda. 
Vista ao Deputado José Genoíno, em 08/04/2008.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 124/07 – do 
Sr. Flávio Dino – que “dispõe sobre a argüição de in-
fidelidade partidária e sobre a justificação para desfi-
liação partidária”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 
PARECER: a proferir.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 141/07 – do 
Senado Federal – Romero Jucá – (PLS 633/2007) – que 
“altera a Lei Complementar nº 91, de 22 de dezembro 
de 1997, que dispõe sobre a fixação dos coeficientes 
do Fundo de Participação dos Municípios, para esten-
der ao exercício de 2008 os coeficientes atribuídos em 
2007”. (Apensados: PLP 145/2004 (Apensado: PLP 
125/2007) e PLP 52/2007) 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste; pela injuridicidade e má técnica 
legislativa do Substitutivo da Comissão de Finanças e 
Tributação, do PLP 125/2007 e do PLP 145/2004, apen-
sados; e pela inconstitucionalidade do PLP 52/2007, 
apensado. 
Vista conjunta aos Deputados Nelson Trad, Regis de 
Oliveira e Vilson Covatti, em 11/03/2008. 
Os Deputados Vilson Covatti e Regis de Oliveira apre-
sentaram votos em separado. 

ESPECIAL 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 286/00 
– do Sr. Nilson Pinto – que “acrescenta alínea ao inciso 
XXXII do art. 5º da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo re-
dacional. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Silvi-
nho Peccioli, em 18/03/2008. 

O Deputado Silvinho Peccioli apresentou voto em se-
parado em 15/04/2008. 
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 347/01 
– do Senado Federal – WALDECK ORNELAS – (PEC 
7/1996) – que “altera o caput do art. 64 da Constitui-
ção Federal, acrescentando-o de § 5º”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista ao Deputado Silvinho Peccioli, em 09/04/2008. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 523/06 
– do Sr. Silvio Torres e outros – que “dá nova redação 
ao artigo 29 da Constituição Federal, alterando o sis-
tema eleitoral nos Municípios com mais de duzentos 
mil eleitores”. 
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Felipe Maia, Flávio Dino, Matteo Chiarelli 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 21/08/2007. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 565/06 
– do Senado Federal-Antonio Carlos Magalhães – (PEC 
22/2000) – que “altera os arts. 57, 165, 166, e acrescen-
ta art. 165-A, todos da Constituição Federal, tornando 
de execução obrigatória a programação constante da 
lei orçamentária anual”. (Apensados: PEC 169/2003 
(Apensado: PEC 385/2005 (Apensados: PEC 46/2007 
e PEC 96/2007)) e PEC 465/2005) 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC 
385/2005, da PEC 46/2007, da PEC 96/2007, da PEC 
169/2003 e da PEC 465/2005, apensadas. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Colbert Martins e José Genoíno, em 18/03/2008. 
Os Deputados José Eduardo Cardozo, Paulo Maga-
lhães, Felipe Maia e Silvinho Peccioli apresentaram 
votos em separado. 

Discutiram a matéria os Deputados Luiz Couto, Gerson 
Peres, José Eduardo Cardozo e Felipe Maia. Mantidas 
as inscrições dos Deputados Paulo Magalhães, Silvinho 
Peccioli, Jorginho Maluly e Eduardo Valverde. Suspen-
sa a discussão por acordo, em 26/03/2008. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 53/07 
– do Sr. Jofran Frejat e outros – que “dá nova redação 
ao § 3º do Art. 39 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista ao Deputado Silvinho Peccioli, em 01/04/2008. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 100/07 
– do Sr. Raul Henry – que “acrescenta artigo ao Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, vedando 
a criação, a incorporação, a fusão e o desmembra-

mento de municípios até que sejam promulgadas a Lei 
Complementar e a Lei que disciplinará os Estudos de 
Viabilidade Municipal de que trata o § 4º do art. 18 da 
Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela admissibilidade, com emenda sane-
adora. 

Vista conjunta aos Deputados Bonifácio de Andrada e 
Eduardo Cunha, em 09/04/2008. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 109/07 
– do Sr. Mendes Ribeiro Filho – que “dispõe sobre a 
supressão do artigo 31, do ADCT , da Constituição 
Federal, que trata da estatização das serventias do 
foro judicial”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Eduardo Cunha e Silvinho Peccioli, em 18/03/2008. 

O Deputado Silvinho Peccioli apresentou voto em se-
parado em 25/03/2008. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 134/07 
– do Sr. Alceni Guerra – que “acrescenta parágrafo ao 
art. 208 da Constituição Federal e dá nova redação ao 
parágrafo 1º do art. 211”. (Apensado: PEC 141/2007) 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 
141/2007, apensada. 

Vista ao Deputado Colbert Martins, em 18/03/2008. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 171/07 
– do Sr. Rogerio Lisboa – que “acrescenta o parágrafo 
único ao art. 21, e o § 5º ao art. 177 da Constituição 
Federal, de forma a permitir que empresas privadas 
possam atuar na pesquisa e lavra de minérios e mi-
nerais nucleares e seus derivados, flexibilizando o 
monopólio da União”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 
09/04/2008. 

Adiada a votação por falta de “quorum”, em 
16/04/2008. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 193/07 
– do Sr. Flávio Dino – que “acrescenta o art. 96 às Dis-
posições Constitucionais Transitórias”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista conjunta aos Deputados Bonifácio de Andrada, 
José Carlos Aleluia, José Genoíno e Silvinho Peccioli, 
em 25/03/2008. 
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.233/02 
– do Sr. Sarney Filho – que “susta a aplicação do De-
creto nº 3.363, de 11 de fevereiro de 2000”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Aprovado requerimento de adiamento da discussão, 
por 10 sessões, apresentado pelo Deputado Marcelo 
Ortiz, em 04/03/2008. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.619/05 
– do Sr. Valdir Colatto e outros – que “susta os efeitos 
de disposição contida no inciso III do artigo 8º da Re-
solução nº 2.963, de 28 de maio de 2002, do Banco 
Central do Brasil”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 4.100/04 – do Sr. Edson Duar-
te – que “altera a Lei nº 6.453 de 17 de outubro de 
1977, que trata de atividades nucleares”. (Apensado: 
PL 7063/2006) 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
com substitutivo, e do PL 7063/2006, apensado, com 
substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Bis-
caia, Edmar Moreira e José Eduardo Cardozo, em 
06/03/2008. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 01/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 6.745/06 – dos Srs. João Cam-
pos e Vicente Chelotti – que “altera dispositivos da 
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, para instituir o 
controle judicial sobre os inquéritos civis, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
emendas. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Eduardo Cunha, Gerson Peres, José Eduardo Cardozo, 
Luiz Couto e Silvinho Peccioli, em 09/04/2008. 

O Deputado Silvinho Peccioli apresentou voto em se-
parado em 15/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 186/07 – do Sr. Carlos Alberto 
Leréia – que “altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 
1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, acres-
centando inciso VIII em seu art. 1º”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista conjunta aos Deputados José Eduardo Cardozo, 
José Genoíno e Nelson Pellegrino, em 02/10/2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 06/11/2007. 

Adiada a discussão, por 5 sessões, a requerimento 
de Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, em 
24/10/2007.

PROJETO DE LEI Nº 265/07 – do Sr. Paulo Maluf – 
que “altera as Leis nºs 4.717, de 29 de junho de 1965, 
7347, de 24 de julho de 1985 e 8.429, de 2 junho de 
1992, de modo a deixar expressa a responsabilidade 
de quem ajuíza ação civil pública, popular e de impro-
bidade temerárias, com má-fe, manifesta intenção de 
promoção pessoal ou visando perseguição política”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO TENORIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Bis-
caia, Bonifácio de Andrada e Silvinho Peccioli, em 
09/04/2008. 

O Deputado Silvinho Peccioli apresentou voto em se-
parado em 15/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 583/07 – da Sra. Alice Portugal 
– que “dispõe sobre a proibição de revista íntima de 
funcionárias nos locais de trabalho”. 
RELATOR: Deputado PINTO ITAMARATY. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, nos 
termos do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público. 
Vista conjunta aos Deputados Edmar Moreira e Edu-
ardo Cunha, em 06/03/2008. 

Discutiram a matéria os Deputados Paulo Maluf, Flá-
vio Dino, Luciano Pizzatto e José Eduardo Cardozo. 
Mantidas as inscrições dos Deputados José Genoíno, 
Nelson Trad, Silvinho Peccioli e José Carlos Aleluia. 
Suspensa a discussão em virtude da ausência do re-
lator, em 25/03/2008.

PROJETO DE LEI Nº 743/07 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “altera a Lei nº 9.503, de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro, para enquadrar a ultra-
passagem em faixa continua como crime de trânsito, 
nas situações que especifica” 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Maurício Quintella Lessa, em 
09/10/2007. 
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Discutiu a matéria o Deputado Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, em 17/10/2007.

PROJETO DE LEI Nº 1.424/07 – do Sr. José Carlos 
Aleluia – que “altera a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 
1950, estabelecendo que a denúncia pela prática de 
crime de responsabilidade poderá ser recebida após 
o término do exercício de mandato, cargo ou função, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Eduardo Cunha, Flávio 
Dino, José Eduardo Cardozo, Joseph Bandeira, Leo-
nardo Picciani e Silvinho Peccioli, em 25/03/2008. 

D – Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva 
(Parecer 09/90 – CCJR): 

PRAZO CONSTITUCIONAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 418/07 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 161/2007) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Prisma Radiodifusão Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no município de Cambará do Sul, Estado 
do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 420/07 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 163/2007) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Independente de Apoio à 
Cultura Popular de Araruna a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Araruna, Es-
tado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 423/07 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 171/2007) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Rádio Paz FM 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Planaltina, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 445/07 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 222/2007) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Empresa de Radiodifusão Panta-
neira Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no município de Rio Verde de 
Mato Grosso, Estado de Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 447/07 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 226/2007) – que “aprova o 
ato que outorga permissão à Rádio Companheira FM 
Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, no município de Machadinho, 
Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 449/07 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 229/2007) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural e Artístico de Formoso do Araguaia a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Formoso do Araguaia, Estado de Tocantins”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 451/07 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 234/2007) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Fundação São Miguel para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, com fins exclusivamente educativos, no 
município de Baturité, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 466/07 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 261/2007) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Miguel Calmon FM Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no município de Miguel Calmon, 
Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 469/07 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 266/2007) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Rádio Ortigueira Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no município de Ortigueira, Estado do 
Paraná”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 470/07 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 267/2007) – que “aprova o 
ato que outorga permissão à Rádio FM Serrote Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no município de Catarina, Estado 
do Ceará”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 471/07 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1310/2007) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Televisão Ponta 
Porã Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, no município de Ponta Porã, Estado 
de Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 487/08 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 249/2007) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Casanovense de Radiodi-
fusão Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Casa Nova, Estado da 
Bahia”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

E – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 6.167/02 – do Senado Federal 
– LUIZ PONTES – que “autoriza a criação do Fundo 
de Apoio à Cajucultura – Funcaju, e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão 
de Finanças e Tributação, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Regis de 
Oliveira, em 09/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 6.302/02 – do Senado Federal 
– MAURO MIRANDA – (PLS 203/2001) – que “regula-
menta o exercício das atividades dos profissionais em 
transporte de passageiros, “mototaxista”, em entrega 
de mercadorias, e em serviço comunitário de rua, e 
“motoboy” com o uso de motocicleta”. (Apensados: PL 
4731/1998 (Apensados: PL 2370/2000, PL 3044/2000, 
PL 4416/2001, PL 4385/2001 e PL 5088/2001), PL 
6887/2002 (Apensado: PL 1613/2003), PL 408/2003 
e PL 2384/2003) 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do PL 2370/2000, do PL 
3044/2000, do PL 4385/2001, do PL 4416/2001, do 
PL 5088/2001, do PL 4731/1998, do PL 6887/2002, 
do PL 408/2003, do PL 2384/2003 e do PL 1613/2003, 
apensados, nos termos da Subemenda Substitutiva 
da Comissão de Viação e Transportes; e pela anti-
regimentalidade das emendas apresentadas nesta 
Comissão. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia 
e Regis de Oliveira, em 10/04/2008. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 15/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 3.787/04 – do Sr. Fernando de 
Fabinho – que “modifica a Lei nº 9.472, de16 de julho 
de 1997, limitando o reajuste das tarifas aplicáveis 
aos serviços de telecomunicações prestados em re-
gime público”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, com subemenda.

PROJETO DE LEI Nº 4.022/04 – do Senado Federal – 
Maguito Vilela – (PLS 493/2003) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Universidade Federal do Sudoeste 
Goiano (UFSOG), por desmembramento do Campus 
Avançado da Universidade Federal de Goiás (UFG) 
em Jataí, e dá outras providências”. (Apensados: PL 
2611/2003 e PL 4663/2004) 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, dos Substitutivos das Comis-
sões de Trabalho, de Administração e Serviço Público 
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e de Educação e Cultura, do PL 2611/2003 e do PL 
4663/2004, apensados.

PROJETO DE LEI Nº 4.291/04 – do Senado Federal 
– Eduardo Suplicy – (PLS 189/2003) – que “define os 
objetivos, métodos e modalidades da participação do 
governo brasileiro em negociações comerciais multi-
laterais, regionais ou bilaterais”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste; e pela inconstitucionalida-
de das Emendas 1/2006 e 3/2006 e pela má técnica 
legislativa das Emendas nºs 2/2006 e 4/2006 todas 
apresentadas na Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins, Mar-
celo Itagiba, Regis de Oliveira e Silvinho Peccioli, em 
18/12/2007. 

Os Deputados Regis de Oliveira e Marcelo Itagiba 
apresentaram votos em separado.

PROJETO DE LEI Nº 6.102/05 – do Senado Federal – 
Delcídio Amaral – (PLS 157/2003) – que “altera a Lei nº 
4.829, de 5 de novembro de 1965, e a Lei nº 8.171, de 
17 de janeiro de 1991, com o objetivo de incluir como 
beneficiários de crédito rural especial e diferenciado 
os agricultores provenientes de assentamentos criados 
em virtude da implementação de empreendimentos de 
utilidade pública e interesse social”. 
RELATOR: Deputado CIRO GOMES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista ao Deputado José Genoíno, em 18/03/2008.

PROJETO DE LEI Nº 6.588/06 – do Senado Federal 
– Rodolpho Tourinho – (PLS 11/2004) – que “altera o 
art. 41 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei 
de Execução Penal, para prever a interceptação de 
correspondência de presos condenados ou provisó-
rios para fins de investigação criminal ou de instrução 
processual penal”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da 
Emenda Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Nelson Pellegrino, Odair 
Cunha, Regis de Oliveira, Renato Amary e William 
Woo, em 05/07/2007. 
Os Deputados Regis de Oliveira e William Woo apre-
sentaram votos em separado em 10/07/2007. 

Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, in-
ciso XI, do Regimento Interno, em 24/10/2007.

PROJETO DE LEI Nº 7.376/06 – do Senado Federal – 
Rodolpho Tourinho – (PLS 62/2004) – que “disciplina o 

direito a alimentos gravídicos, a forma como ele será 
exercido e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Edmar Moreira, José 
Eduardo Cardozo, Marcelo Itagiba, Regis de Olivei-
ra, Sandra Rosado e Sérgio Barradas Carneiro, em 
18/12/2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 07/02/2008. 

Discutiram a matéria os Deputados Marcelo Itagiba e 
Regis de Oliveira, em 18/12/2007.

PROJETO DE LEI Nº 7.378/06 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 170/2005) – que “modifica o art. 
193 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, con-
cedendo adicional de periculosidade aos eletricitários”. 
(Apensado: PL 7384/2006) 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Pastor Manoel Ferreira (PTB-RJ), pela incons-
titucionalidade, injuridicidade e má técnica legislativa 
deste e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa do PL 7384/2006, apensado. 

Vista ao Deputado Valtenir Pereira, em 04/03/2008.

PROJETO DE LEI Nº 7.409/06 – do Senado Federal-
Cristovam Buarque – (PLS 6/2006) – que “altera o inciso 
II do art. 4º e o inciso VI do art. 10 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, para assegurar o acesso de 
todos os interessados ao ensino médio público”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 12/03/2008. 

Encerrada a discussão, em 01/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 7.431/06 – do Senado Federal-
Cristovam Buarque – (PLS 59/2004) – que “autoriza 
o Poder Executivo a instituir o Piso Salarial Profissio-
nal dos Educadores Públicos, na forma prevista no 
art. 206, V, e 212 da Constituição Federal, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 619/2007) 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
PARECER: a proferir.

PROJETO DE LEI Nº 240/07 – do Senado Federal-
Cesar Borges – (PLS 356/2004) – que “altera o art. 
1.589 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – 
Código Civil, para assegurar, ao pai ou à mãe em 
cuja guarda não estejam os filhos, a executoriedade 
do direito de visita”. 
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RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 10/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 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.

PROJETO DE LEI Nº 1.482/07 – do Senado Federal 
– Antonio Carlos Magalhães – (PLS 159/2007) – que 
“acrescenta dispositivo à Lei nº 5.869, de 11 de janei-
ro de 1973 – Código de Processo Civil, para conferir 
prioridade de tramitação a processos de indenização 
em que se discutam danos ao cidadão, nas condições 
em que especifica”. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 17/04/2008. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 4.139/01 – do Sr. Ronaldo Vas-
concellos – que “altera a Lei nº 6.360, de 23 de setem-
bro de 1976, para estabelecer que as bulas dos medi-
camentos devem ser escritas de forma compreensível 
aos consumidores”. (Apensado: PL 5158/2001) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, do PL 5158/2001, 
apensado, com emendas, e da Emenda da Comissão 
de Seguridade Social e Família. 

Vista ao Deputado Edmar Moreira, em 17/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 4.148/01 – do Sr. Luiz Bittencourt 
– que “acrescenta parágrafos ao art. 282 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro”. (Apensado: PL 4334/2001) 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e do PL 4334/2001, apensa-
do, na forma do Substitutivo da Comissão de Viação 
e Transportes, com subemenda substitutiva.

PROJETO DE LEI Nº 6.748/02 – do Sr. Luiz Sérgio – 
que “dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
profissão de Astrólogo”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e das Emendas da Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 580/03 – do Sr. Feu Rosa – que 
“altera a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, que 
“Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os 
procedimentos a elas pertinentes””. (Apensado: PL 
681/2003) 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL 681/2003, apensado, e do Substitutivo da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
com emendas.

PROJETO DE LEI Nº 1.779/03 – do Sr. Giacobo – 
que “acrescenta dispositivo à Lei nº 10.406, de 10 de 
Janeiro de 2002 – Código Civil, dispondo sobre o es-
tado civil dos companheiros na união estável”. (Apen-
sados: PL 1839/2003 e PL 3005/2004 (Apensado: PL 
6149/2005)) 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL 1839/2003 e do PL 6149/2005, apensados, nos 
termos do Substitutivo da Comissão de Seguridade 
Social e Família; e pela constitucionalidade, juridici-
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do 
PL 3005/2004, apensado.

PROJETO DE LEI Nº 2.591/03 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “altera a Lei nº 10.147, de 21 de dezem-
bro de 2000, que dispõe sobre a incidência da contri-
buição para o PIS/PASEP e da Cofins, nas operações 
de venda dos produtos que especifica”. (Apensado: 
PL 3714/2004) 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Finanças e Tributação e do PL 3714/2004, apen-
sado. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 18/03/2008.

PROJETO DE LEI Nº 4.325/04 – da Sra. Iriny Lopes 
– que “altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 
03 de Outubro de 1941 – Código de Processo Penal, 
relativos à perícia ad hoc”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
emenda. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins, Edmar 
Moreira, Marcelo Itagiba, Regis de Oliveira e William 
Woo, em 04/09/2007. 
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Os Deputados Regis de Oliveira, Marcelo Itagiba e 
William Woo apresentaram votos em separado. 

Discutiram a matéria os Deputados Marcelo Itagiba, 
Regis de Oliveira, Colbert Martins e João Campos, 
em 09/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 5.077/05 – do Sr. Nelson Bornier 
– que “obriga todas as praças de pedágio a criarem 
guichês específicos para o atendimento à veículos ciclo-
motores, motos, motocicletas, motonetas e triciclos”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Viação e Transportes, com emenda. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Maurício Quintella Lessa, Regis de Oliveira 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 12/09/2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 18/09/2007. 

Discutiram a matéria os Deputados José Eduardo Car-
dozo e Mendes Ribeiro Filho, em 12/09/2007.

PROJETO DE LEI Nº 5.481/05 – do Sr. Fernando Coru-
ja – que “acrescenta § 5º ao art. 18 da Lei nº 3.268, de 
30 de setembro de 1957, para dispor sobre a inscrição 
do registro profissional de médico em caso de exercício 
da atividade em cidades de fronteiras entre Estados 
jurisdicionados à diferentes Conselhos Regionais”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, na forma do Substitutivo da 
Comissão de Seguridade Social e Família.

PROJETO DE LEI Nº 6.244/05 – da Sra. Sandra Ro-
sado – que “fixa critério para instituição de datas co-
memorativas”. 
RELATOR: Deputado BETO ALBUQUERQUE. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos das Emendas da 
Comissão de Educação e Cultura. 

Vista ao Deputado João Campos, em 17/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 6.246/05 – da Sra. Sandra Rosa-
do – que “proíbe a cobrança de taxas, pelas empresas 
privadas, para fins de preenchimento de vagas em seu 
quadro de pessoal”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 
Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 18/12/2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 07/02/2008. 

Discutiram a matéria os Deputados José Eduardo Car-
dozo e Edmar Moreira, em 18/12/2007.

PROJETO DE LEI Nº 6.492/06 – da Sra. Sandra Ro-
sado – que “dispõe sobre a dispensação de medica-
mentos contendo antimicrobianos”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Regis de Oliveira (PSC-SP), pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda. 
Vista ao Deputado Gerson Peres, em 12/12/2007. 

Concedido prazo ao relator nos termos do art. 57, in-
ciso XI, do Regimento Interno, em 05/03/2008.

PROJETO DE LEI Nº 6.898/06 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “altera o art. 236 da Lei nº 5.869, de 11 de janei-
ro de 1973 – Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Geraldo Pudim, em 23/10/2007.

PROJETO DE LEI Nº 7.255/06 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “cria exceção à regra contida no artigo 475-J da 
Lei nº 11.232, de 22 de dezembro de 2005, e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo.

PROJETO DE LEI Nº 210/07 – do Sr. Jorginho Maluly 
– que “proíbe, em todo território nacional, a cobrança 
de taxas de cadastramento de clientela em busca de 
emprego pelas agências de colocação de mão-de-obra 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 225/07 – do Sr. Lobbe Neto – que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade de placas de sinaliza-
ção nas Rodovias Federais”. 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Viação e Transportes, com subemenda. 
Vista ao Deputado Bernardo Ariston, em 16/04/2008. 

Discutiram a matéria os Deputados Luiz Couto e Men-
donça Prado, em 16/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 361/07 – do Sr. João Campos – 
que “dispõe sobre suspensão de prazos processuais 
em caso de advogada que deu á luz”. 
RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
26/03/2008.
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PROJETO DE LEI Nº 578/07 – do Sr. Valtenir Luiz Pe-
reira – que “altera a Lei nº 9.099, de 26 de setembro 
de 1995, e a Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, 
para determinar a intimação pessoal e a contagem em 
dobro para a Defensoria Pública no âmbito dos Juiza-
dos Especiais Cíveis e Criminais”. 
RELATOR: Deputado GERSON PERES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

Vista ao Deputado Flávio Dino, em 17/04/2008.

PROJETO DE LEI Nº 1.281/07 – do Sr. Carlos Brandão 
– que “altera a Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, 
que “dispõe sobre a criação da Companhia de Desen-
volvimento do Vale do São Francisco – Codevasf – e dá 
outras providências””. (Apensado: PL 1688/2007) 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e do PL 1688/2007, 
apensado. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
25/03/2008.

PROJETO DE LEI Nº 2.181/07 – do Sr. Rogerio Lis-
boa – que “altera dispositivos da Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, possibili-
tando ao assistido da Defensoria Pública de posse de 
documento particular elaborado por Defensor Público 
a realização de inventário, partilha, separação consen-
sual e divórcio consensual por via administrativa”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Marcelo Ortiz e Regis 
de Oliveira, em 16/04/2008. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-04-08 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 36/99 – do Sr. Paulo Rocha – 
que “altera a redação do parágrafo único do art. 145 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
– Código Penal”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.

PROJETO DE LEI Nº 6.040/02 – do Poder Executivo 
– (MSC 83/2002) – que “altera a redação do art. 10 
do Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 – 
Código de Processo Penal Militar”. 

RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.

PROJETO DE LEI Nº 2.511/03 – do Sr. Neucimar Fra-
ga – que “altera o inciso I do art. 23 da Lei nº 8.429, 
de 02 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enrique-
cimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego 
ou função na Administração Pública Direta, Indireta ou 
Fundacional, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN.

PROJETO DE LEI Nº 4.151/04 – do Sr. Carlos Sam-
paio – que “altera a redação do parágrafo único do 
art. 384 do Decreto-lei nº 3.689, de 03 de Outubro de 
1941 – Código de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.

PROJETO DE LEI Nº 3.151/08 – do Sr. Regis de Oli-
veira – que “altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973, para diferir a exigência de cópias das peças 
processuais relevantes para o momento da interposi-
ção da apelação”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.

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. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI Nº 3.587/97 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “assegura a trabalhadores, aposentados e 
pensionistas da Previdência Social tratamento dentário 
às expensas do Sistema Único de Saúde – SUS”. 
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI.

PROJETO DE LEI Nº 1.938/99 – do Sr. Enio Bacci 
– que “altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
– Estatuto da Criança e do Adolescente, definindo a 
permanência de internos nas FEBEMs, exclusivamente 
para menores de 18 anos e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 2511/2000) 
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FILHO.

PROJETO DE LEI Nº 6.740/06 – do Sr. Marco Maia – 
que “acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, para dispor sobre o ritmo de tra-
balho e a prevenção da fadiga”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO.

PROJETO DE LEI Nº 191/07 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “determina o lançamento obrigatório de dados 
nas faturas dos serviços de telefonia”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN.
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PROJETO DE LEI Nº 1.485/07 – do Sr. Gladson Cameli 
– que “altera a denominação do aeroporto de Cruzeiro 
do Sul, AC – Aeroporto Internacional Marmud Cameli, 
localizado na cidade de Cruzeiro do Sul – Acre”. 
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-08 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 4.800/98 – do Senado Federal 
– Abdias Nascimento – (PLS 114/1997) – que “dis-
põe sobre a ação civil destinada ao cumprimento da 
obrigação de fazer ou de não fazer, para a preserva-
ção da honra e dignidade de grupos raciais, étnicos 
e religiosos”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.

PROJETO DE LEI Nº 358/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“altera o foro competente para ações por emissão de 
cheques sem fundo, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI Nº 4.454/98 – do Sr. Paulo Rocha 
– que “altera o caput do art. 44 da Lei nº 8.078, de 
1990 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor”. 
(Apensado: PL 2373/2003) 
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA.

PROJETO DE LEI Nº 362/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“exige contratos em linguagem acessível e tamanho 
mínimo de letras com corpo 14/16 e dá outras provi-
dências”. (Apensado: PL 363/1999) 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.

PROJETO DE LEI Nº 715/99 – do Sr. José Linhares 
– que “assegura acesso de religiosos, para fins de 
assistência, nos hospitais, clínicas e similares de or-
dem pública ou privada”. (Apensados: PL 881/1999 e 
PL 1293/1999) 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.

PROJETO DE LEI Nº 2.165/99 – do Sr. Germano Ri-
gotto – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de abas-
tecimento do mercado com peças de reposição, pelo 
prazo mínimo de dez anos, pelos fabricantes e impor-
tadores de veículos automotores, a contar da data da 
suspensão da produção ou importação do veículo”. 
(Apensado: PL 2444/2000) 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.

PROJETO DE LEI Nº 4.111/01 – do Sr. Abelardo Lupion 
– que “proíbe a importação dos produtos que mencio-
na, de países que adotem tratamento discriminatório 
contra as exportações brasileiras”. 

RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.

PROJETO DE LEI Nº 4.731/01 – do Sr. Marcelo Tei-
xeira – que “denomina “ Rodovia Padre Cícero Romão 
Batista” o trecho da BR-116 compreendido entre os via-
dutos da Av. treze de maio e Cidade dos Funcionários, 
no Município de Fortaleza, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA.

PROJETO DE LEI Nº 5.259/01 – do Sr. Lincoln Porte-
la – que “altera a redação do art. 39 da Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor)”. 
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA.

PROJETO DE LEI Nº 714/03 – do Sr. Rubens Otoni – 
que “regulamenta as transmissões das TVs Câmara 
e Senado, em canal aberto, para todo o Território Na-
cional”. (Apensado: PL 1025/2003) 
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA.

PROJETO DE LEI Nº 2.049/03 – do Senado Federal 
– Vasco Furlan – que “institui o Dia Nacional de Com-
bate à Dengue”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.

PROJETO DE LEI Nº 4.228/04 – do Sr. Lincoln Porte-
la – que “dispõe sobre as diretrizes gerais da política 
pública para promoção da cultura de paz e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 
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 1.460/99 – do Sr. Luiz Bitten-
court – que “acrescenta dispositivo ao art. 105 da Lei 
nº 9.503, de 1997, tornando a terceira luz de freio equi-
pamento obrigatório de automóveis e veículos mistos”. 
(Apensados: PL 1537/1999 (Apensados: PL 2051/1999, 
PL 2149/1999, PL 2532/2000 e PL 2540/2000), PL 
1723/1999, PL 3092/2000, PL 3123/2000, PL 3299/2000, 
PL 3370/2000 e PL 2034/2003) 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO.

PROJETO DE LEI Nº 821/07 – do Sr. Clodovil Hernan-
des – que “modifica a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro 
de 1998, assegurando direitos morais aos dubladores 
de obras audiovisuais”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22-04-08 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito:
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PROJETO DE LEI Nº 1.423/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Pannunzio – que “acrescenta parágrafo único ao art. 
731 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código 
de Processo Civil, para vedar o sequestro judicial de 
quantias provenientes de transferências voluntárias de 
entes da Federação, nos casos de preterição da ordem 
cronológica do pagamento de precatórios”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.

PROJETO DE LEI Nº 1.632/07 – do Sr. Osmar Serraglio 
– que “suprime e altera dispositivos da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.

PROJETO DE LEI Nº 1.633/07 – do Sr. Osmar Serraglio 
– que “suprime e altera dispositivos da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI Nº 223/95 – do Sr. Fernando Fer-
ro – que “estabelece critérios para as liberações, pela 
Secretaria do Tesouro Nacional, dos valores destina-
dos aos Fundos Constitucionais de Financiamento 
do Norte-FNO, do Nordeste-FNE e do Centro-Oeste-
FCO”. (Apensados: PL 378/1995, PL 784/1995 e PL 
930/1995) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.

PROJETO DE LEI Nº 905/95 – do Sr. Max Rosenmann 
– que “dispõe sobre o processo de abate de animais 
destinados ao consumo e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI.

PROJETO DE LEI Nº 4.354/98 – do Sr. Antonio Car-
los Pannunzio – que “altera o art. 105 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código Na-
cional de Trânsito”. (Apensados: PL 4441/1998 e PL 
4556/1998) 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.

PROJETO DE LEI Nº 4.521/98 – do Sr. Antonio Carlos 
Pannunzio – que “altera dispositivo da Lei nº 9.437, de 
1997, dispondo sobre a autorização de porte de arma 
de fogo para os Guardas Municipais”. (Apensado: PL 
4588/1998) 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA.

PROJETO DE LEI Nº 419/99 – da Sra. Elcione Bar-
balho – que “altera o § 2º do art. 148 da Lei nº 9.503, 
de 1997, e dá outras providências”. (Apensados: PL 
697/1999 e PL 1496/1999) 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.

PROJETO DE LEI Nº 345/03 – do Senado Federal 
– que “regulamenta o § 7º do art. 37 da Constituição 
Federal, para estabelecer os requisitos e as restrições 
aos ocupantes dos cargos públicos que especifica, 

considerados facilitadores de acesso a informações 
privilegiadas no âmbito da Administração Pública Fe-
deral”. (Apensados: PL 3736/2000 (Apensados: PL 
4456/2001 e PL 465/2003) e PL 2585/2003) 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO.

PROJETO DE LEI Nº 3.801/04 – do Sr. Paulo Pimenta 
– que “institui o “Dia Nacional do Vinho”, a ser come-
morado no primeiro domingo do mês de junho”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.

PROJETO DE LEI Nº 4.380/04 – da Sra. Maria do Ro-
sário – que “altera o parágrafo 4º do art. 47 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação”. 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF.

PROJETO DE LEI Nº 6.015/05 – do Sr. Beto Albuquer-
que – que “institui o Fundo Nacional do Idoso e autori-
za deduzir do imposto de renda devido pelas pessoas 
físicas e jurídicas as doações efetuadas aos Fundos 
Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso”. (Apensa-
do: PL 1194/2007) 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA.

PROJETO DE LEI Nº 6.378/05 – do Sr. Nilson Mourão 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão pe-
las fábricas e montadoras de motocicletas, de antena 
de proteção contra fios cortantes como equipamento 
de segurança”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.

PROJETO DE LEI Nº 6.802/06 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 299/2004) – que “autoriza o Po-
der Executivo a criar o Programa de Inclusão Social 
da População em Situação de Rua e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.

PROJETO DE LEI Nº 1.310/07 – do Sr. Carlos Sam-
paio – que “institui o dia 12 de maio como Dia Nacional 
dos Trabalhadores da área da Saúde”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.

PROJETO DE LEI Nº 1.623/07 – do Sr. Gervásio Sil-
va – que “institui o Dia Nacional do Motorista de Am-
bulância”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.

PROJETO DE LEI Nº 1.643/07 – do Sr. Carlos Mel-
les – que “cria a Comenda Antônio Ernesto Werna de 
Salvo”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.

PROJETO DE LEI Nº 2.000/07 – da Sra. Cida Diogo 
– que “institui o dia 29 de agosto como o Dia Nacional 
da Visibilidade Lésbica”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN.
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PROJETO DE LEI Nº 2.070/07 – do Senado Federal – 
Senador Romeu Tuma – que “institui o Dia da Guarda 
Municipal, a ser comemorado no dia 10 de outubro”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA.

PROJETO DE LEI Nº 2.125/07 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “obriga o fornecedor de produto cultural pela 
internet a tornar disponível a venda de meia-entrada 
por esse veículo”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 
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 415/07 – do Sr. Wellington Fagun-
des – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 
1973 (divisa MT / MS – Alto Taquari – a divisa de MT / 
GO – Cocalinho), que liga as cidades de Alto Taquari, 
Alto Araguaia, Araguainha, Ponte Branca, Ribeirãozi-
nho, Torixoréu, Pontal do Araguaia, Barra do Garças, 
Araguaiana, Cocalinho”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-04-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 5.413/05 – da Sra. Rose de 
Freitas – que “altera a Lei nº 10.700, de 09 de julho 
de 2003, para estender o benefício Garantia-Safra a 
todas as regiões do País, nos casos que especifica”. 
(Apensado: PL 7117/2006) 
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.

PROJETO DE LEI Nº 427/07 – do Sr. Pompeo de Mat-
tos – que “dispõe a criação do óleo diesel econômico 
e redução de alíquotas de impostos e tributos e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA LOURES.

PROJETO DE LEI Nº 503/07 – do Sr. Marcio Junquei-
ra – que “altera a Lei nº 8.256, de 25 de novembro de 
1991, desmembra a instalação da Área de Livre Co-
mércio no Município do Bonfim, no Estado de Roraima 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS SOUZA.

PROJETO DE LEI Nº 1.038/07 – do Sr. Ciro Nogueira 
– que “autoriza o BNDES a financiar a infra-estrutura 
econômica e social dos municípios brasileiros com po-
pulação não superior a 30.000 (trinta mil) habitantes”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ALMEIDA.

PROJETO DE LEI Nº 1.070/07 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “altera a Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 
1997, que “Dispõe sobre o Sistema de Financiamento 
Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imó-
vel e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL.

PROJETO DE LEI Nº 2.097/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Magalhães Neto – que “acrescenta parágrafo ao artigo 
16 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, que dispõe 
sobre a Contribuição para os Programas de Integra-
ção Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público e a Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social incidentes sobre a importação de bens 
e serviços e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS.

PROJETO DE LEI Nº 2.590/07 – do Sr. Guilherme 
Campos – que “cria o extrato tributário do contribuinte 
pessoa física ou jurídica e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO AMORIM.

PROJETO DE LEI Nº 2.994/08 – do Sr. Juvenil – que 
“dispõe sobre a transferência de crédito tributário con-
signado em decisão administrativa ou judicial”. 
RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA LOURES.

PROJETO DE LEI Nº 3.001/08 – do Sr. Vilson Covatti 
– que “reconhece a imunidade tributária de que trata o 
art. 150 da Constituição Federal sobre os rendimentos 
obtidos através do Sistema Único de Saúde – SUS, 
pelos médicos pessoas físicas”. 
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.

PROJETO DE LEI Nº 3.089/08 – da Sra. Luciana Gen-
ro – que “altera os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 11.482, de 
31 de maio de 2007, modificando a tabela do imposto 
de renda da pessoa física”. 
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54):

PROJETO DE LEI Nº 5.717/05 – do Sr. Nelson Pel-
legrino – que “autoriza o Poder Executivo a instituir a 
Universidade Federal da Serra Geral da Bahia, no Es-
tado da Bahia, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA.

PROJETO DE LEI Nº 6.344/05 – do Senado Federal 
– Roseana Sarney – (PLS 224/2005) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do 
Vale do Tocantins (UNIVAT), com sede no Município 
de Imperatriz, Estado do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado DAGOBERTO. 
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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 Orçamen-
tária e do Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 632/07 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “dispõe sobre a cobrança de tarifa de abertura 
de crédito no financiamento de veículos automotores, 
acrescenta dispositivo ao art. 36 da Lei nº 8.078, de 
1990, e dá outra providências”. 
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22-04-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamen-
tária e do Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 2.644/07 – do Sr. Andre Vargas 
– que “concede isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados para os veículos de transporte de 
mercadorias, quando adquiridos por feirantes, nas 
condições que estabelece”. 
RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamen-
tária (art. 54):

PROJETO DE LEI Nº 2.642/03 – do Senado Federal – 
Antero Paes de Barros – que “altera a Lei nº 9.434, de 
4 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a remoção de 
órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de 
transplante e tratamento, e dá outras providências, e a 
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre 
os planos e seguros privados de assistência à saúde”. 
(Apensados: PL 4164/2004 e PL 7128/2006) 
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.

PROJETO DE LEI Nº 2.406/07 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo e em comissão e fun-
ções comissionadas no Tribunal Regional doTrabalho 
da 16ª Região, sediado em São Luís – MA, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-04-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 7.265/02 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 
excluindo os templos religiosos da exigência de estudo 
de impacto de vizinhança”. (Apensados: PL 1905/2003, 
PL 2865/2004, PL 5901/2005 e PL 6253/2005) 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO.

PROJETO DE LEI Nº 2.021/07 – do Sr. Moreira Men-
des – que “altera o art. 12 da Lei nº 8.629, de 25 de 
fevereiro de 1993, que dispõe sobre a regulamentação 
dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrá-
ria, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição 
Federal, alterado pelo art. 4º da Medida Provisória nº 
2.183-56, de 24 de agosto de 2001, que acresce e alte-
ra dispositivos do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho 
de 1941, das Leis nºs 4.504, de 30 de novembro de 
1964, 8.177, de 1º de março de 1991, e 8.629, de 25 
de fevereiro de 1993, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA.

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

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

LOCAL: Sala de Reuniões da Presidência da CDU 
– Anexo II, Ala C, sala 188 
HORÁRIO: 14h30min 
REUNIÃO COM A PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO 
DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

A –  Outros Eventos: 

Visita Oficial da Presidente da Assembléia Nacional da 
República da África do Sul, Senhora Baleka Mbete, e 
de membros da Comissão de Desenvolvimento Social 
da Assembléia Nacional sul-africana
Objetivo da visita: estabelecer relações de trabalho mais 
estreitas com o Poder Legislativo brasileiro e trocar in-
formações sobre temas de interesse comum.
Dia: 22 de abril de 2008 (terça-feira) 
Horário: 14h30
Agenda: Reunião da Presidente Baleka Mbete e Co-
mitiva com os Presidentes e demais membros das 
Comissões de Desenvolvimento Urbano e com a de 
Minas e Energia.
Local: Anexo II, Ala C, Sala 188 – Sala de Reuniões 
da Presidência da Comissão de Desenvolvimento Ur-
bano 
Membros do Parlamento sul-africano que acompanham 
a Presidente Baleka Mbete:
1) Deputada Cikizwa Ivy Ludwabe
Membro da Comissão de Desenvolvimento Social
Partido: ANC
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Representa a Província de Eastern Cape
2) Deputado Mzunani Roseberry Sonto
Presidente da Comissão Ad Hoc sobre assuntos rela-
tivos à União dos Ex-Trabalhadores em Minas
Membro da Comissão sobre Arte e Cultura
Membro da Comissão de Habitação
Partido: ANC
Representa a Província de Western Cape
3) Deputada Maurren Madumise
Membro da Comissão da Saúde
Partido: ANC
Representa a Província de Free State
4) Deputado William Durand Spies
Membro da Comissão do Trabalho
Partido: FF Plus
Representa a Província de Gauteng
Delegação de apoio:
Dr. Alexander Stander – Chefe de Protocolo
Sra. Tenjiwe Kona – Diretora de Comunicações
Sr. Mzukisi Halu – Assistente Parlamentar
Sra. Aleda Barnard – Especialista em Relações Inter-
nacionais
Sr. Thembi Petele – Assistente Pessoal da Presiden-
te

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22-04-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 3.049/08 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “estabelece encargo tarifário para manutenção 
de programas sociais dos governos federal, estadual 
e municipal”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ SANTANA DE VASCON-
CELLOS. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  
E DE DEFESA NACIONAL 

LOCAL: Plenário 04 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A –  Audiência Pública: 

Audiência pública com a presença dos seguintes con-
vidados:
Senhor José Augusto de Castro, Vice-Presidente da 
AEB – Associação de Comércio Exterior do Brasil; 
Senhor Jorge de Paula Costa Ávila, Presidente do 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI;
Senhora Ana Paula Vilela Carvalho, Coordenadora 
da Área de Defesa Comercial e Propriedade Intelec-

tual do Departamento de Relações Internacionais e 
Comércio Exterior da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo, FIESP; 
Dr. Pedro Capanema, Advogado, Representante da 
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janei-
ro – FIRJAN; 
Sr. Luís Carlos Galvão, Vice-Presidente da UNILE-
VER e 
Sr. Luiz Henrique Amaral, Vice-Presidente da Asso-
ciação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI
para debater a adesão do Brasil ao Protocolo de 
Madri. (Requerimento nº 142/2008, de autoria do De-
putado Bruno Rodrigues)

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

LOCAL: Plenário 12 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A –  Audiência Pública: 

Tema: DEBATER A “CONVENÇÃO 158 DA ORGANI-
ZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – OIT”
(Requerimento nº 155/08 – Deputado Daniel Almeida)

Convidados:

CARLOS ROBERTO LUPI
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego – MTE
LAÍS WENDEL ABRAMO
Diretora da Organização Internacional do Trabalho – OIT
DEPUTADO ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO 
NETO
Presidente da Confederação Nacional da Indústria – 
CNI
ANTÔNIO JOSÉ DOMINGUES DE OLIVEIRA SANTOS
Presidente da Confederação Nacional do Comércio – 
CNC
FÁBIO DE SALLES MEIRELLES
Presidente da Confederação Nacional da Agricultura 
e Pecuária – CNA
CLÉSIO SOARES DE ANDRADE
Presidente da Confederação Nacional do Transpor-
te – CNT
GABRIEL JORGE FERREIRA
Presidente da Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras – CNIF
WAGNER GOMES
Presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalha-
doras do Brasil – CTB 
RICARDO PATAH
Presidente da União Geral dos Trabalhadores – UGT
DEPUTADO PAULO PEREIRA DA SILVA 
Presidente da Força Sindical
ANTÔNIO FERNANDES DOS SANTOS NETO
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Presidente da Central Geral dos Trabalhadores do 
Brasil – CGTB
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Representante da Central Única dos Trabalhadores 
– CUT 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-04-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 3.926/04 – do Sr. Eduardo Val-
verde – que “institui do Estatuto do Artesão, define a 
profissão de artesão, a unidade produtiva artesanal, 
autoriza o Poder Executivo a criar o Conselho Nacio-
nal do Artesanato e o Serviço Brasileiro de Apoio ao 
Artesanato e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. 

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

PROJETO DE LEI Nº 1.464/07 – do Sr. Zequinha Ma-
rinho – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Com-
panhia de Desenvolvimento dos Vales do Araguaia e do 
Tocantins – CODEVAT – e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY.

PROJETO DE LEI Nº 1.780/07 – do Sr. Daniel Almeida 
– que “dispõe sobre a estabilidade provisória do traba-
lhador vítima de acidente de trabalho que apresenta 
redução na capacidade laboral”. 
RELATOR: Deputado EDGAR MOURY. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-08 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.573/07 – do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS 143/2007) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Porto 
Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado TARCÍSIO ZIMMERMANN. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-04-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 3.132/08 – do Senado Fede-
ral– Vldir Raupp – que “autoriza o Poder Executivo a 
criar a Escola Técnica Federal de Vilhena, no Estado 
de Rondônia”. 

RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22-04-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 3.118/08 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, 
define as atribuições do Governo Federal no planeja-
mento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FRANK AGUIAR. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22-04-08 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 3.061/08 – do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro 
de 1973 (Curso da atual MT-110 saindo de Novo São 
Joaquim passando pela BR-070 ao Entroncamento da 
BR-364, no Estado de Mato Grosso)”. 
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ.

PROJETO DE LEI Nº 3.062/08 – da Sra. Angela Amin 
– que “altera a Lei nº 9.277, de 10 de maio de 1996, 
para dispor sobre a cobrança de tarifa de pedágio”. 
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS.

PROJETO DE LEI Nº 3.066/08 – do Sr. Asdrubal Ben-
tes – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro 
de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, de 
modo a incluir no item 4.2 da Relação Descritiva dos 
Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres, os portos que 
especifica”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA.

PROJETO DE LEI Nº 3.071/08 – do Sr. Gonzaga Patrio-
ta – que “denomina a BR-363, localizada em Fernando 
de Noronha no Estado de Pernambuco, de “Estrada 
Miguel Arraes de Alencar””. 
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO.

PROJETO DE LEI Nº 3.076/08 – do Sr. Vander Loubet 
– que “denomina “Ponte Hélio Serejo” a ponte sobre o 
rio Paraná, localizada na BR-267, na divisa entre os 
Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado SILVIO TORRES.

PROJETO DE LEI Nº 3.078/08 – do Sr. Lincoln Por-
tela – que “altera a redação do § 3º do art. 280 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a com-
provação da infração de trânsito”. 
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RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.

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 HUGO LEAL.

PROJETO DE LEI Nº 3.120/08 – do Senado Federal 
– Ideli Salvatti – (PLS 731/2007) – que “altera a Lei nº 
5.917, de 10 de setembro de 1973, que “aprova o Pla-
no Nacional de Viação e dá outras providências”, de 
modo a incluir, na Relação Descritiva das Rodovias do 
Sistema Rodoviário Nacional, o acesso da BR-116 ao 
Aeroporto do Planalto Serrano, no Município de Cor-
reia Pinto, no Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado DJALMA BERGER.

PROJETO DE LEI Nº 3.125/08 – do Senado Federal 
– Ideli Salvatti – (PLS 732/2007) – que “altera a Lei 
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que “aprova o 
Plano Nacional de Viação e dá outras providências”, 
de modo a incluir, na Relação Descritiva das Rodovias 
do Sistema Rodoviário Federal, o acesso da Rodovia 
BR-101 ao Aeroporto Regional Sul, no Município de 
Jaguaruna, no Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SILVEIRA.

PROJETO DE LEI Nº 3.129/08 – do Senado Federal – 
Jayme Campos – (PLS 696/2007) – que “altera a Lei 
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que “aprova o 
Plano Nacional de Viação e dá outras providências”, 
para modificar o traçado da BR-080”. 
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP. 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.249/07 – do Sr. Jilmar Tatto – 
que “altera o art. 6º da Lei nº 8.706, de 14 de setem-
bro de 1993, para estabelecer nova composição dos 
Conselhos do Serviço Social do Transporte – SEST e 
do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 
– SENAT”. 
RELATOR: Deputado MOISES AVELINO.

PROJETO DE LEI Nº 1.660/07 – da Sra. Iriny Lopes 
– que “altera o artigo 16 da Lei nº 11.033, de 21 de 
dezembro de 2004”. 
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

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 ESTABELECIMEN-
TOS DE ENSINO”. (FUST) 
LOCAL: Plenário 11 – Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

I – AUDIÊNCIA PÚBLICA com a presença dos se-
guintes convidados: 

Sra. ENILCE NARA VERSIANI, Superintendente de 
Universalização da Agência Nacional de Telecomuni-
cações – ANATEL, representando o Sr. Ronaldo Mota 
Sardemberg, Presidente da ANATEL;
Sr. CEZAR SANTOS ALVAREZ, Chefe de Gabinete 
Adjunto de Agenda da Presidência da República (A 
CONFIRMAR); e
Sra. SAMYRA BROLLO DE SERPA CRESPO, Presi-
dente da Rede de Informações para o Terceiro Setor 
– RITS (A CONFIRMAR).

II – Apreciação dos seguintes REQUERIMENTOS: 

REQUERIMENTO Nº 2/08 Do Sr. Marcelo Ortiz – que 
“solicita que seja convidado o Dep. IZALCI LUCAS, 
autor do PL nº 349, de 2007, para comparecer a esta 
Comissão, em Audiência Pública, tendo por objetivo 
fazer uma explanação sobre os resultados alcançados 
com a implantação do Programa Escola Digital Inte-
grada no Distrito Federal, instituído pela Lei Distrital 
nº 3.275, de 31 de dezembro de 2003”. 

REQUERIMENTO Nº 3/08 Do Sr. Jorge Khoury – que 
“requer a realização de audiência pública com a pre-
sença do Sr. SÉRGIO MACHADO REZENDE, Ministro 
da Ciência e Tecnologia, para debater o Projeto de Lei 
nº 1.481/07”. 

REQUERIMENTO Nº 4/08 Do Sr. Lobbe Neto – que “so-
licita seja convidado o Sr. FERNANDO HADDAD, Minis-
tro da Educação, para debater o PL nº 1.481/2007 que 
trata de Acesso a Redes Digitais de Informação”. 

REQUERIMENTO Nº 5/08 Do Sr. Paulo Henrique Lus-
tosa – que “requer seja convidado o Sr. HÉLIO COSTA, 
Ministro de Estado das Comunicações, para audiência 
Pública com o objetivo de debater o PL 1.481/007 que 
trata de Acesso a Redes Digitais de Informação”. 

REQUERIMENTO Nº 6/08 Do Sr. Paulo Henrique Lus-
tosa – que “requer sejam convidados os Srs. JOSÉ 
FERNANDES PAULETTI, Presidente Executivo da 
Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço 
Telefônico Fixo – ABRAFIX, o ERCIO ZILLI, Presidente 
da Associação Nacional das Operadoras de Celular – 
ACEL; LUIS CUZA, Presidente Executivo da Associação 
Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomuni-
cações Competitivas – TELCOMP e JORGE ALBERTO 
DE LA ROCQUE, Presidente da Rede Global Info para 
a realização de audiência Pública com o objetivo de 
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debater o PL 1.481/007 que trata de Acesso a Redes 
Digitais de Informação”. 
RELATOR: Deputado PAULO HENRIQUE LUSTOSA

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 7.161, DE 2006, 
DO SENADO FEDERAL, QUE “DISPÕE SOBRE O 
SISTEMA DE CONSÓRCIOS”. 
LOCAL: Plenário 8 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

I – Audiência Pública com os seguintes convida-
dos: 

– Dr. ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI – Diretor de 
Normas do Banco Central; e
– Dr. RODOLFO GARCIA MONTOSA – Presidente 
Nacional da Associação Brasileira de Administradores 
de Consórcios.

II – Deliberação de Requerimentos

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A 
FINALIDADE DE INVESTIGAR ESCUTAS TELEFÔ-
NICAS CLANDESTINAS/ILEGAIS, CONFORME DE-
NÚNCIA PUBLICADA NA REVISTA “VEJA”, EDIÇÃO 
2022, Nº 33, DE 22 DE AGOSTO DE 2007. 
LOCAL: Plenário 5 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A –  Audiência Pública: 
Expositor:
Dr. CELSO MOREIRA FERRO JÚNIOR – Diretor do 
Departamento de Atividades Especiais da Polícia Civil 
do Distrito Federal. 

III – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMA-
NENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMISSÕES  
EM 18/04/2008: 

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural:

PROJETO DE LEI Nº 3.168/2008

PROJETO DE LEI Nº 3.179/2008 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática:

PROJETO DE LEI Nº 3.159/2008

PROJETO DE LEI Nº 3.159/2008 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
511/2008

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

512/2008

PROJETO DE LEI Nº 972/2007

PROJETO DE LEI Nº 3.102/2008

PROJETO DE LEI Nº 3.140/2008 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 

243/2008 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio:

PROJETO DE LEI Nº 3.172/2008

PROJETO DE LEI Nº 3.189/2008 

Comissão de Educação e Cultura:

PROJETO DE LEI Nº 7.075/2002

PROJETO DE LEI Nº 2.041/2007

PROJETO DE LEI Nº 3.171/2008 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável:

PROJETO DE LEI Nº 690/2003

PROJETO DE LEI Nº 1.697/2007 

Comissão de Seguridade Social e Família:

PROJETO DE LEI Nº 3.065/2008

PROJETO DE LEI Nº 3.112/2008

PROJETO DE LEI Nº 3.163/2008

PROJETO DE LEI Nº 3.180/2008

PROJETO DE LEI Nº 3.181/2008

PROJETO DE LEI Nº 3.186/2008 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público:

PROJETO DE LEI Nº 3.092/2008

PROJETO DE LEI Nº 3.153/2008 

Comissão de Viação e Transportes:

PROJETO DE LEI Nº 1.894/2007

PROJETO DE LEI Nº 2.306/2007

PROJETO DE LEI Nº 3.239/2008 

(Encerra-se a sessão às 11 horas e 30 

minutos.)
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Ata da 74ª Sessão, em 18 de abril de 2008
Presidência do Sr.: Mauro Benevides,  

nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – De-
claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Fica 
dispensada a leitura da ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Passa-
se à leitura do expediente.

O SR. Rodrigo Rollemberg, servindo como 1º 
Secretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

(Não há Expediente a ser lido)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Pas-
sa-se à

IV – HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A 
presente sessão solene destina-se a homenagear o 
48º aniversário de Brasília e foi requerida pelo nobre 
Deputado Rodrigo Rollemberg.

Convido para comporem a Mesa, a partir deste 
momento, o ex-Deputado Paulo Octávio Pereira, Vi-
ce-Governador de Brasília, uma das figuras de maior 
expressão na vida pública da Capital da República (pal-
mas); o Sr. Joe Valle, Secretário de Ciência e Tecnologia 
para Inclusão Social (palmas); o Sr. José Valdécio Pes-
soa, Prefeito de Valparaíso de Goiás, representando os 
Prefeitos do Entorno (palmas); a Sra. Rosane Stuckert, 
representante da Fundação Oscar Niemeyer (palmas); 
o Sr. Saulo Santiago, Cidadão Honorário de Brasília, 
Presidente do CONSEG, que representa os cidadãos 
honorários de Brasília. (Palmas.) Tenho a impressão de 
que o Sr. Saulo Santiago também me representa nessa 
solenidade, porque não será demais esclarecer que 
sou detentor dessa honraria que dignifica e enobrece 
a minha modesta vida pública. (Palmas.)

Convido todos os presentes para ouvirem, de pé, 
o Hino Nacional.

(É executado o Hino Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Peço 
aos presentes que permaneçam de pé, porque a partir 
de agora ouviremos o Hino de Brasília, cantado pelas 
Sras. Maria de Barros e Maria Francisca Aquino, pro-
fessoras da Escola de Música de Brasília.

(É executado o Hino de Brasília.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – As-
sistiremos agora a um vídeo institucional vinculado, 
obviamente, à história de Brasília.

(Exibição de vídeo.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Ilus-
tres membros da Mesa, aos quais saúdo na pessoa 
do Vice-Governador Paulo Octávio, Sras. e Srs. Depu-
tados, digníssimas autoridades, ilustres convidados 
desta sessão solene, a Presidência da Câmara dos 
Deputados associa-se às celebrações do 48º aniver-
sário de Brasília congratulando-se primeiramente com 
o Deputado Rodrigo Rollemberg, requerente da pre-
sente sessão solene. 

Em homenagem a um dos membros desta Casa 
mais reconhecidos, em virtude do empenho e da se-
riedade com que se dedica à defesa das causas da 
Capital Federal, saudamos o Deputado Rodrigo Rol-
lemberg, digno representante dos legítimos interesses 
do povo brasiliense, bem assim os demais integrantes 
da bancada do Distrito Federal, que aqui compõem 
uma bancada harmônica, todos imbuídos do sentimen-
to de servir com dignidade aos interesses da Capital 
da República, sobretudo neste instante em que nos 
aproximamos dos 50 anos de existência de Brasília. 
Essa cidade é, sem dúvida, uma grande afirmação do 
sentimento de cidadania do povo brasileiro.

Hoje, além de nos reportarmos aos antecedentes 
históricos de Brasília, além das referências e home-
nagens aos pais da idéia da transferência da Capital, 
aos fundadores da cidade, aos desbravadores que 
primeiro se embrenharam na região ainda inóspita, 
aos trabalhadores da construção civil, aos pioneiros, 
cumpre-nos também proceder a reflexões acerca do 
crescimento, das rápidas transformações, das crescen-
tes responsabilidades e carências atinentes à cidade 
quando já está prestes a completar, como já ressaltei, 
5 décadas de existência.
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Traz a cidade em sua história a experiência da 
criação a partir do nada, as mais fortes evidências da 
capacidade de realização do ser humano, da união de 
forças, da prevalência das iniciativas coletivas.

Brasília, afinal, é hoje uma realidade que atesta 
a dimensão épica de sua construção e de seu desen-
volvimento, cumprindo, em grande parte, as profecias 
de seus idealizadores, ao transformar em realidade o 
sonho de seus construtores e pioneiros.

Merece especial tributo, no caso, Juscelino Ku-
bitschek de Oliveira, a ser permanentemente lembra-
do e exaltado pela determinação com que assumiu os 
desafios da construção da nova Capital e da interiori-
zação do desenvolvimento.

Um dispositivo da primeira Constituição republi-
cana já previa a mudança da Capital Federal do Rio 
de Janeiro para o interior do País. Naquele mesmo 
ano de 1891, foi nomeada a Comissão Exploradora 
do Planalto Central do Brasil, integrada por médicos, 
geólogos e botânicos, sob a liderança do astrônomo 
Luís Cruls, com a incumbência de realizar um levanta-
mento sobre topografia, clima, geologia, flora, fauna e 
recursos materiais da região. Por fim, a área, que ficou 
conhecida como Quadrilátero Cruls, foi apresentada, 
em 1894, ao Governo republicano.

Em 1922, uma comissão do Governo Federal 
definiu a localização da futura capital no cerrado goia-
no, mas o projeto permaneceu engavetado até 1955, 
quando JK foi eleito Presidente e estabeleceu a cons-
trução de Brasília como meta-síntese de seu profícuo 
Governo.

Ressalta-se justamente a ação transformadora 
de Brasília, fator de desenvolvimento nacional. E mais 
até: a missão humanizadora. A Capital concentra e 
representa as responsabilidades extremas do País 
jovem que ainda tem muito que fazer, principalmente, 
em atenção aos direitos e necessidades fundamentais 
do ser humano.

Atualmente, Brasília enfrenta problemas propor-
cionais ao seu crescimento, comuns às demais me-
trópoles, onde o acelerado adensamento populacional 
aumenta, sobretudo na periferia, a pressão sobre os 
serviços de saúde, transporte, segurança, saneamento 
básico, urbanização.

Passados 48 anos, Brasília continua a ser uma 
cidade diferente, bonita e moderna, mais populosa, 
com mais problemas, porém mais preparada para dar 
as soluções requeridas para cada situação.

De acordo com dados do último recenseamento 
do IBGE, de 2007, Brasília soma 2.455.903 habitantes 
e tem o segundo maior PIB per capita do Brasil, 34.510 
reais. O IDH do Distrito Federal alcança 0,844, índice 
elevado, que o posiciona em primeiro lugar entre as 

Unidades da Federação, conforme o PNUD/2000 – Pro-
grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

Evidentemente, no entanto, há desigualdades 
persistentes, graves questões de ordem social e eco-
nômica ainda a serem resolvidas.

Em Brasília, o concreto e o aço, dando origem a 
formas inspiradas no corpo humano, comportam ex-
tensos significados, a confirmar a grandeza e a digni-
dade da existência humana e a indicar que é preciso 
ouvir o apelo das coisas mais urgentes.

Brasília tem o mérito e o ônus das soluções mo-
numentais. A arquitetura faz de Brasília essa cidade 
diferenciada, símbolo de modernidade, com os olhos 
no futuro, onde a planura do terreno também contri-
bui para o céu parecer e aparecer em tamanho maior 
do que em outras cidades; um convite permanente a 
pensamentos elevados e grandes realizações.

Concluindo, a Presidência da Câmara dos Depu-
tados reitera as merecidas saudações pelo transcurso 
do 48º aniversário de Brasília, a enfatizar o exercício 
responsável do poder e, portanto, medidas que honrem 
a dimensão mítica e grandiosa da cidade, sua gênese 
épica, a vocação social, a superação de desafios, o 
dever de estar à frente de seu tempo, o sublime pro-
pósito de servir de espaço para a redenção do ser 
humano, com solidariedade, justiça, paz e o conse-
qüente estabelecimento de melhores condições para 
o desenvolvimento do País.

Senhoras e senhores; ilustres convidados; mem-
bros da Mesa; ex-Deputado Geraldo Campos, que, não 
estando mais no exercício do mandato, aqui comparece 
porque pontificou nesta Casa uma das figuras exponen-
ciais, sobretudo defendendo o funcionalismo público; 
conterrâneo Hermeto de Paula, que nesta solenidade 
representa as classes empresariais do Ceará; enfim, 
todos os presentes, eu, aditando alguma manifestação 
pessoal, e não poderia deixar de fazê-lo neste instan-
te, permitir-me-ia dizer não ao Vice-Governador Paulo 
Octávio, que conhece toda a nossa trajetória, mas aos 
presentes que há exatamente 33 anos estou radicado 
em Brasília.

Aqui cheguei, senhoras e senhores, em 1º de 
fevereiro de 1975, trazendo comigo, além da minha fa-
mília, Senador da República juntamente com outros 15 
companheiros que compuseram aquele contexto de 16, 
e traziam todos, como grande sentimento de afirmação, 
a normalidade político-institucional do País.

Foi assim que chegamos a Brasília e começa-
mos a batalhar empenhada, decidida, corajosamente 
para que alcançássemos, no tempo que fosse possí-
vel, aquela que seria a aspiração normal e natural do 
povo brasileiro, diante do cerceamento das liberdades 
públicas, enfim, daquele quadro anômalo que se ins-
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talara no País, aquilo que se cognominou de abertura 
lenta e gradual. Teve a comandá-la a figura excepcio-
nal do grande brasileiro Petrônio Portela, que presidia 
o Senado Federal e tinha responsabilidade no contato 
com as forças partidárias de buscar aquela abertura 
que, aos poucos, se foi alcançando com as conquis-
tas que estavam espelhadas no sentimento e na alma 
populares.

Particularmente, em relação a Brasília, não me 
dispensaria citar a circunstância de, como Constituin-
te, 1º Vice-Presidente que fui da Assembléia Nacional 
Constituinte, aqui suceder, na eventualidade de suas 
ausências, o grande brasileiro cujo nome pronun-
cio neste momento com profunda emoção, Ulysses 
Guimarães, a quem atribuímos, com muita justeza, a 
condição de reconstrutor do Estado Democrático de 
Direito no País.

Pois bem, como Senador da República em duas 
oportunidades e já no segundo mandato, tive o privilé-
gio de presidir a Comissão do Distrito Federal, senho-
ras e senhores, naquela fase em que Brasília estava 
prestes a complementar sua autonomia que a Carta 
Cidadã lhe outorgara.

A mim coube, naquele primeiro momento, sendo 
Governador do Distrito Federal o Sr. Joaquim Roriz e 
Vice-Governador o Sr. Wanderley Vallim, cumprir o 
meu encargo, no âmbito do Poder Legislativo, já que 
a Câmara Distrital só se instalaria a 1º de janeiro de 
1991 – isso eu já relatei inúmeras vezes ao grande 
homem público e empresário que é Paulo Octávio —, 
numa solenidade inesquecível no Auditório Petrônio 
Portela. Entreguei, simbolicamente, a chave da Câ-
mara Legislativa do Distrito Federal ao menos jovem 
dos representantes eleitos, no caso o Deputado José 
Ornellas.

Todos esses fatos vinculam-me sentimentalmente 
à Capital da República. Outros eu poderia aqui men-
cionar com a autoridade de quem, sem ter o domicílio 
eleitoral em Brasília, sempre propugnou, neste plená-
rio, por tudo quanto possa significar, a aspiração justa 
e legítima do povo do Distrito Federal.

Com essa rememoração, pretendo, Sr. Vice-Go-
vernador, demais autoridades, homenagear o povo de 
Brasília, que, nas proximidades do dia 21, começa, 
pela Câmara dos Deputados, a reverenciar uma data 
gloriosa, histórica, memorável, que garante à cidade 
esse respeito por haver sabido albergar, receber tantos 
brasileiros que vieram ajudar na construção da Capital 
da República. Os meus conterrâneos, os cearenses, 
constituem, senão o segundo, talvez o terceiro seg-
mento na sua composição demográfica.

Todos esses fatos justificaram a designação que 
me fez o Presidente Arlindo Chinaglia para substituí-lo 

na Presidência inicial destes trabalhos, porque compro-
missos que S.Exa. assumira em São Paulo obrigaram-
no a deixar Brasília desde ontem para que, no Estado 
que representa nesta Casa, pudesse cumprir a pro-
gramação e os compromissos ali assumidos.

Portanto, com essas palavras, na direção dos 
trabalhos, eu saúdo Brasília pelo que ela significa no 
contexto da integração nacional e, sobretudo, na afir-
mação de cidadania do povo brasileiro. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Nes-
te momento, convido o nobre Deputado Rodrigo Rol-
lemberg, autor do requerimento de convocação desta 
sessão solene, para que ocupe a tribuna em primeiro 
lugar e possa fazê-lo interpretando os seus sentimentos 
e, naturalmente, os dos 512 Deputados Federais que, 
não estando presentes na Capital da República, terão, 
na sua manifestação e na dos demais companheiros, 
exatamente a expressão de respeito e de identidade 
com o povo de Brasília.

Com a palavra, portanto, o nobre Deputado Ro-
drigo Rollemberg. (Palmas.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-
DF. Sem revisão do orador.) – Obrigado.

Quero saudar V.Exa., Sr. Presidente, Deputado 
Mauro Benevides, grande Parlamentar que adotou a 
querida Brasília e por ela também foi adotado, não 
como um simples cidadão, mas como um cidadão ho-
norário; o prezado Vice-Governador Paulo Octávio, a 
quem agradeço a presença nesta sessão; o prezado 
companheiro Joe Valle, Secretário de Ciência e Tec-
nologia para Inclusão Social; o prezado Prefeito José 
Valdécio, de Valparaíso de Goiás, que representa aqui 
os demais Prefeitos das cidades do Entorno do Distrito 
Federal, cidades-irmãs de Brasília; o prezado amigo 
Saulo Santiago, que representa aqui os cidadãos ho-
norários de Brasília; a prezada amiga Rosane Stuckert, 
que representa aqui a Fundação Oscar Niemeyer, esse 
nome tão importante na história de Brasília e que nos 
honra tanto.

Quero ainda agradecer a presença do Dr. Carlos 
Galvão, Diretor da Escola de Música; a participação da 
Sra. Maria de Barros, cantora, e da Sra. Maria Francisca 
Aquino, pianista, professoras da Escola de Música de 
Brasília, pelas brilhantes apresentações aqui feitas. 

Cumprimento de forma muito carinhosa e espe-
cial minha mãe, Teresa Rollemberg, e minha compa-
nheira, Márcia Rollemberg, que também me honram 
muito com a presença nesta sessão. Cumprimento 
de forma especial os colegas Deputados da bancada 
do Distrito Federal presentes e o querido Deputado, 
ex-Deputado Constituinte, uma referência para todos na 
cidade, Geraldo Campos. Cumprimento também todos 
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os estudantes, de várias escolas do Distrito Federal, 
que também nos honram muito com a presença.

Minhas senhoras e meus senhores, é sempre 
uma honra, uma alegria e uma emoção muito grande 
poder falar de Brasília no momento em que esta cida-
de já se consolidou e completa 48 anos.

Sr. Presidente, já tive a oportunidade de reiteradas 
vezes dizer que Brasília é a maior prova da capacidade 
de realização do povo brasileiro, do que a união entre 
políticos, intelectuais, empresários e trabalhadores pôde 
fazer neste País. Sem dúvida alguma, é uma obra que 
modificou completamente o Brasil.

Mas, neste momento em que se aproximam os 
50 anos de inauguração de Brasília, dois sentimentos 
me ocupam neste momento: primeiro, de orgulho; se-
gundo, de preocupação.

Orgulho-me por sermos esta cidade que somos 
hoje, reconhecida não apenas nacional, mas mundial-
mente, declarada patrimônio cultural da humanidade 
no mesmo século em que foi construída. Uma cidade 
absolutamente singular, única, bela, que detém os 
melhores índices de desenvolvimento humano e de 
qualidade de vida do País, cuja população possui alta 
escolaridade, alta renda per capita e alta expectativa 
de vida. Uma cidade que vem cumprindo, apesar de 
todas as dificuldades, o seu destino e é hoje pólo de 
desenvolvimento econômico, de produção de conhe-
cimento e de alta tecnologia.

Orgulhamo-nos de ter aqui a UnB, uma das melho-
res universidades públicas do País. Todos que tiveram, 
como eu, a oportunidade de passar por ela viveram 
ali momentos inesquecíveis, seja na produção do co-
nhecimento, seja nos relacionamentos humanos – e 
foi ali que, há 30 anos, conheci minha esposa, minha 
companheira —, seja na participação política, em di-
ferentes fases do processo político da nossa cidade. 
Essa universidade, que hoje passa por uma crise e, 
tenho convicção, saberá superá-la, porque a instituição 
é muito maior do que a crise, com apoio da bancada 
federal, dos Deputados e Senadores do Distrito Fede-
ral, estará presente em breve nas cidades de Ceilândia 
e Gama, e já está presente em Planaltina.

Orgulhamo-nos muito de outras instituições, como 
a EMBRAPA, com o seu centro de recursos genéticos, 
com o seu centro especializado em cerrado, com o seu 
centro de hortaliças e, muito em breve, também com o 
apoio da bancada de Parlamentares do Distrito Federal, 
com o centro especializado em agroenergia, sem dú-
vida alguma uma vocação deste País, que modificará 
a participação do Brasil no cenário mundial.

Uma cidade que tem a Rede Sarah, excelência 
em neurociências, reconhecida mundialmente, a qual 
tem transformado a vida de milhares de pessoas. Uma 

cidade que receberá em breve um centro de altos es-
tudos de formação de quadros para gestão em saúde 
de outra instituição que orgulha o País, a Fundação 
Osvaldo Cruz.

Isso tudo reflete um pouco do que é Brasília e, 
sem dúvida, demonstra toda a visão de futuro dos 
nossos criadores, de forma muito especial, Juscelino 
Kubitschek, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Israel Pi-
nheiro, Athos Bulcão, Bernardo Sayão, Ernesto Silva 
– pessoas que foram essenciais para a construção 
desse sonho da população brasileira.

Mas não posso deixar de salientar que algumas 
questões também me preocupam em Brasília. E dis-
se há pouco que o que diferencia Brasília das outras 
cidades do mundo é sua singularidade, sua diferença. 
E não podemos jamais nos tornar uma cidade igual a 
outra qualquer.

Hoje vivenciamos problemas no Distrito Federal 
que precisam ser enfrentados com coragem, como as 
diferenças sociais e regionais, que refletem aquelas 
ainda presentes em nosso País. Elas estão sendo su-
peradas pelo Governo Lula, mas isso precisa ser feito 
numa velocidade muito maior.

Vivemos hoje no Distrito Federal problemas idên-
ticos aos dos grandes centros urbanos, como a vio-
lência, que atinge sobretudo os nossos jovens, seus 
maiores protagonistas e suas maiores vítimas.

Protagonizamos problemas iguais aos das gran-
des metrópoles, como o caos que se instalou no trân-
sito da nossa cidade, tanto pelo aspecto do desloca-
mento quanto pelo aspecto da poluição, com emissão 
de gases de efeito estufa. Muitas vezes vemos carros 
andando pela cidade sem que sejam feitas inspeções 
veiculares de forma regular.

Também vivenciamos o sucateamento da saúde 
e da educação, sentidos sobretudo pela população 
mais pobre.

Mas o que me preocupa muito em relação ao 
futuro de Brasília é que não podemos deixar que os 
interesses financeiros, da especulação imobiliária e 
imediatos, prevaleçam sobre os interesses das futu-
ras gerações.

Não podemos permitir, como está previsto na 
revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, 
que Áreas de Proteção de Mananciais sejam substi-
tuídas por núcleos de adensamento urbano. Temos 
uma condição frágil no que tange à água no Distrito 
Federal. Hoje nossa situação só não é pior do que a 
dos Estados de Pernambuco e da Paraíba.

O cerrado brasileiro é a caixa-d’água deste País. 
Setenta por cento da água das bacias dos Rios São 
Francisco, Paraná e Tocantins nascem na região do 



Abril de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 19 16423 

cerrado, bioma que contém uma das maiores biodiver-
sidades do planeta e está ameaçado.

Portanto, precisamos ter coragem para fazer 
aquele pacto que Juscelino Kubitschek, no passado, 
teve capacidade de fazer, unindo empresários, traba-
lhadores, políticos e intelectuais em favor do Brasil.

Gostaria de fazer um exercício com os senho-
res. Imaginem o que será de Brasília e de toda esta 
região daqui a 50, 100 anos. Temos responsabilidade 
por esse período de tempo. Devemos manter os olhos 
voltados para o futuro.

Neste momento de celebração e alegria, quero 
fazer um convite a esta reflexão: que papel cada um 
de nós pode desempenhar no sentido de garantir para 
as próximas gerações todas as condições de qualida-
de de vida que tivemos a oportunidade de desfrutar 
nesta cidade?

Encerro o meu pronunciamento com as palavras 
do querido e saudoso Lúcio Costa, uma das grandes 
referências intelectuais e humanistas deste País, que, 
ao conceber Brasília, disse: 

“A cidade foi pensada para o trabalho ordenado 
e eficiente, mas ao mesmo tempo cidade viva e apra-
zível, própria ao devaneio e à especulação intelectual, 
capaz de tornar-se, com o tempo, além de centro de 
governo e administração, um foco de cultura dos mais 
lúcidos e sensíveis do País”.

Espero que essa lucidez tome conta de nós e 
que estejamos à altura das responsabilidades que se 
impõem em relação ao futuro de Brasília e do Brasil.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Pre-

sidência cumprimenta o nobre Deputado Rodrigo Rol-
lemberg pelo brilhante pronunciamento, que empolgou 
a todos nós que ouvimos sua manifestação de apreço, 
de respeito a Brasília e, sobretudo, o compromisso de 
continuar batalhando para o desenvolvimento da Ca-
pital da República.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Antes 
de conceder a palavra ao orador inscrito em segui-
da, nobre Deputado Tadeu Filippelli, que falará pelo 
PMDB, convido o Deputado Rodrigo Rollemberg a 
assumir a direção dos trabalhos, nos termos da tra-
dição da regimental desta Casa, para que S.Exa., na 
Presidência, possa conceder a palavra aos demais 
oradores inscritos.

O SR. OSÓRIO ADRIANO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. OSÓRIO ADRIANO (DEM-DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço descul-
pas aos presentes e à Mesa por ter de me ausentar 

desta sessão, visto que minha esposa está no hospital 
e o meu tempo venceu. Peço licença para me retirar.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Pre-

sidência consulta o Deputado Tadeu Filippelli sobre se 
abre mão da inscrição para que imediatamente possa 
falar o Deputado Osório Adriano. (Pausa.) – Deputado 
Osório Adriano, o Deputado Tadeu Filippelli dá opor-
tunidade a V.Exa. para que fale.

O SR. OSÓRIO ADRIANO – Sr. Presidente, meus 
amigos, prezados companheiros da Mesa, especialmen-
te nosso Vice-Governador, demais membros da Mesa, 
tinha preparado um discurso. Sou pioneiro, estou aqui 
há 51 anos e tenho de reverenciar nossa cidade pelo 
seu 48º aniversário. Mas insisto em pedir desculpas 
a todos os presentes, porque minha esposa está no 
hospital. Se chegar mais tarde, não vou entrar. 

Agradeço a todos esta rápida oportunidade. 
Viva nossa Brasília! 
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – 

Agradeço as palavras do Deputado Osório Adriano, 
grande Deputado e defensor de Brasília, ao tempo em 
que desejo pronta recuperação a sua esposa. Deputa-
do Osório Adriano, Brasília tem muito orgulho de sua 
atuação parlamentar. 

Durante o discurso do Sr. Osório Adriano, 
o Sr. Mauro Benevides, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Rodrigo Rollemberg, § 
2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – 
Concedo a palavra neste momento ao Deputado Ta-
deu Filippelli, representando o PMDB, ao tempo em 
que registro a presença do Deputado Distrital Rogério 
Ulysses. 

O SR. TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB-DF. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, senhoras e se-
nhores, boa-tarde. Quero saudar, de forma especial, o 
Deputado, companheiro e amigo Rodrigo Rollemberg, 
que preside esta cerimônia e é autor do requerimento 
para a realização desta justa homenagem. 

Cumprimento, também de forma especial, meu 
companheiro, da mesma forma amigo, Paulo Octávio, 
de tantas lutas políticas, empresário, hoje Vice-Gover-
nador do Distrito Federal. Tenho certeza de que seu 
grande sonho e sua grande luta sempre foram em prol 
de Brasília. 

Saúdo o Sr. Joe Valle, Secretário de Ciência e 
Tecnologia para Inclusão Social do Distrito Federal 
e, em seu nome, todos os membros do Governo do 
Distrito Federal. 
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Cumprimento ainda o Sr. José Valdécio Pessoa, 
Prefeito de Valparaíso de Goiás, também amigo e com-
panheiro, que representa todos os Prefeitos do Entorno; 
a Sra. Rosane Stuckert, representante da Fundação 
Oscar Niemeyer; o Sr. Saulo Santiago, Presidente do 
Conselho Comunitário, representando aqui os cidadãos 
honorários de Brasília. 

Desejo saudar a Márcia, esposa do nosso que-
rido Deputado Rodrigo Rollemberg, e a senhora sua 
mãe, D. Teresa; assim como os Deputados e amigos 
que nos honram com a presença – Deputado Geraldo 
Magela, companheiro de bancada do Distrito Federal; 
Deputado Jofran Frejat; Deputado Osório Adriano, que 
teve de se retirar por problema de saúde de sua es-
posa; nosso companheiro e amigo Rogério Ulysses, 
Deputado Distrital; Geraldo Campos, Constituinte que 
honrou esta Casa.

Quero cumprimentar todas as senhoras e os se-
nhores que nos honram com a presença.

Faço este discurso em nome do PMDB, mas com 
muita alegria e muita honra, por ser o 1º Vice-Líder do 
PMDB e representante do Distrito Federal.

Quando olhamos para trás e vemos os movimen-
tos da história, chega a causar espanto que se tenha 
discutido tão ardorosamente a conveniência da trans-
ferência da capital para Brasília. 

Agora que a cidade completa 48 anos de existên-
cia, vemos o quanto foi acertada a decisão de criar, no 
coração do Brasil, um núcleo de referência cultural e 
política capaz de reunir e debater os problemas e as 
aspirações nacionais. 

E é isto o que Brasília representa hoje: uma base, 
um ponto de apoio para o desenvolvimento equilibrado 
do País. Aqui se produz, todos os dias, uma síntese 
de tudo o que nós brasileiros desejamos e também 
daquilo que nós somos capazes de fazer.

Brasília é hoje uma cidade madura, dinâmica e 
capaz de chamar a atenção não apenas dos moradores 
de outras regiões brasileiras, mas também de outros 
países. Instituições como a Organização das Nações 
Unidas, a UNESCO, a Sociedade dos Engenheiros 
da Pensilvânia Ocidental, o Governo da China, entre 
outras, já premiaram ou destacaram de alguma forma 
Brasília como referência mundial. 

Ao mesmo tempo, a cidade, apesar de ter sido 
considerada patrimônio histórico da humanidade ainda 
muito jovem, está conseguindo superar o desafio de 
manter o honroso título e, ao mesmo tempo, terminar 
a obra idealizada por Juscelino Kubitschek, Oscar Nie-
meyer e Lúcio Costa.

O projeto original de Lúcio Costa cumpriu de 
forma magistral os objetivos que lhe foram traçados. 
Serviu para abrigar a capital administrativa do País, 

atraiu brasileiros de todas as origens, consolidou um 
paradigma arquitetônico próprio, colocou em marcha 
a ocupação do Centro-Oeste e lançou a semente de 
um novo ideal de nação. Brasília tornou-se um vetor 
do desenvolvimento da região central do País. Mudou 
a história do País.

Brasília – é preciso ser dito – representa o sonho 
de uma civilização tropical, nascida e desenvolvida a 
partir de conceitos e raízes próprias. A cidade foi pla-
nejada para ser o canal através do qual fluiriam as as-
pirações por uma sociedade nova, humanista, solidária, 
consciente das tradições que a engendraram, mas livre 
para trilhar um caminho ainda desconhecido.

Hoje, Brasília se integrou ao conjunto da cultura 
e da economia nacionais. A sua volta cresceram nú-
cleos populacionais diversos, que é uma preocupação 
nossa no Congresso Nacional, principalmente para 
que Brasília não sofra com a sobrecarga de atender à 
demanda por saúde e educação, por exemplo, áreas 
deficitárias nas cidades do Entorno, mas que são de 
nossa responsabilidade. 

Não podermos permitir que uma simples rua, 
uma simples avenida, uma simples estrada separe o 
Distrito Federal das cidades do Entorno, condenando 
estas a terem qualidade de vida inferior à desfrutada 
em Brasília. Até porque Brasília tem sua parte na culpa 
pelas desigualdades impostas ao Entorno, pela pró-
pria concorrência desleal de suas indústrias, do seu 
comércio. Portanto, tudo o que fizermos para o Entorno 
estaremos fazendo pelo Distrito Federal.

O projeto original, apesar do crescimento po-
pulacional vertiginoso, mantém suas características 
próprias e consegue preservar parte da qualidade de 
vida pensada em sua concepção primeira.

Mas, como todos os grandes centros urbanos 
do País, Brasília enfrenta problemas estruturais muito 
sérios, que desafiam a capacidade de planejamento 
de seus governantes. A cidade tem hoje mais habi-
tantes do que se planejava, já alcançamos 1 milhão 
de carros, já sofremos com a violência urbana, como 
registrou aqui o Deputado Rodrigo Rollemberg. Esse 
desafio, caro Deputado Rodrigo Rollemberg, está nas 
nossas mãos. A sociedade espera que Brasília, essa 
cidade que foi idealizada não somente para ser a Ca-
pital administrativa, mas, sobretudo, para ser vetor de 
desenvolvimento e trazer desenvolvimento para o nos-
so Centro-Oeste, enfrente esse desafio.

Agora que a cidade está tão próxima de completar 
50 anos é chegado o momento de refletir sobre o que 
foi feito e sobre o que ainda poderá ser aprimorado 
no projeto original.

Brasília nasceu com vocação para o futuro. Foi 
fruto de sonhos, trabalhos, ações e realizações sem-
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pre voltados para o amanhã. Trabalhamos muito para 
consolidar o Distrito Federal nos dias de hoje, sem 
perder a perspectiva de preparação para os desafios 
que estão por vir. Investimos em obras que garantiram 
a geração de empregos, melhoraram a qualidade de 
vida e transformaram a realidade do dia-a-dia dos mo-
radores de todas as localidades. 

Nós, que tivemos a alegria de participar, por quase 
uma década, diretamente, da realização dessas gran-
des obras físicas e sociais que transformaram Brasília, 
temos, hoje, a responsabilidade de buscar soluções 
para os novos problemas e de zelar pela qualidade de 
vida, ainda invejável, alcançada pela nossa cidade.

Não se discute mais se Brasília terá capacidade 
de realizar plenamente as funções de Capital. Isso é 
fato consumado. O que se deve discutir agora é como 
preservar a qualidade de vida de seus habitantes, 
que se sentem ameaçados pelos problemas da vida 
moderna e pela expansão urbana acelerada. Ou seja, 
não há como imaginar que Brasília seria o vetor do 
desenvolvimento para o centro do País, imaginar que 
Brasília ficaria imune a sofrer algum tipo de conseqü-
ência neste próprio pólo de desenvolvimento.

Temos de pensar nos próximos anos projetando 
o que de melhor podemos fazer para que as nossas 
gerações futuras tenham garantida a qualidade de vida 
cunhada nos primórdios da cidade. 

A primeira geração dos homens e mulheres que 
nasceram em Brasília chega agora à maturidade. Ca-
berá a eles dar o testemunho político e artístico da-
quilo em que se transformou, na prática, o projeto que 
nasceu na prancheta dos arquitetos e nos discursos 
dos líderes nacionais.

De qualquer forma, estamos vendo que Brasília 
é a confirmação viva do talento brasileiro. Sua realiza-
ção é uma obra magnífica, que nada fica a dever aos 
grandes feitos da humanidade.

Muito obrigado. 
Parabéns, Brasília! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – Obri-

gado, Deputado Tadeu Filippelli. Cumprimento-o pelo 
seu pronunciamento e pelo belo desempenho como 
Deputado Federal do PMDB, defendendo os interesses 
do Distrito Federal nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – 
Registro, com muita alegria as seguintes presenças 
no plenário: Sr. Marcos Dantas, Presidente do PSB do 
Distrito Federal; Sr. Hudson Silva Rodrigues, profes-
sor do Colégio Marista de Taguatinga, e cumprimento 
também os alunos do Colégio Marista aqui presentes 
(palmas); Sr. João Eduardo Zismon, Presidente da As-
sociação Brasileira de Agências de Viagem, ABAV-DF; 
Sr. Antônio Massarioli André, consultor de turismo cí-

vico pedagógico, que está desenvolvendo um trabalho 
fantástico em parceria com Associação Brasileira de 
Indústria de Hotéis; Sr. Edmilton Viana, Subsecretário 
de Relações Institucionais do GDF; Sra. Gilná Moysés 
Santos, do Clube Brasileiro dos Guias de Turismo; Sra. 
Maria Vitória Souza Lima; Sr. Pastor Bentinho Jorge 
Silva, da Igreja Batista Projeto de Cristo, em Brasília; 
Sr. Ramiro da Silva Leone, professor aposentado e ci-
dadão honorário de Brasília; o Batalhão de Polícia do 
Exército Brasileiro; Sra. Adriana de Oliveira, professo-
ra da APAE-DF, e também agradeço a presença dos 
alunos da APAE do Distrito Federal (palmas); Sr. Her-
meto de Paula, representando aqui o Ceará, Diretor da 
Federação das Associações de Comércio, Indústria e 
Pecuária do Estado do Ceará; Sr. Pastor Júlio Borges 
de Macedo Filho, da Igreja Cristã de Brasília e assessor 
do Senador Cristovam Buarque; Sr. Roberto Correia e 
Izaildo Marques, da Prefeitura Comunitária da 214 sul; 
Sr. Washington Luís da Conceição Carvalho, Prefeito 
da 214 sul; Sr. Dedé Roriz, Subsecretário de Justiça do 
GDF; Sr. Moraes Valdison Ribeiro, professor do Centro 
de Ensino Médio de Taguatinga, e também agradeço 
a presença dos alunos dessa instituição (palmas); Sr. 
Willon Lopes, Presidente da Confraria dos Cidadãos 
Honorários de Brasília; e Sr. Julio, representando a as-
sessoria parlamentar da Universidade de Brasília.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – Pas-
so a palavra ao Deputado Geraldo Magela, Parlamen-
tar brilhante que desenvolve um trabalho importante 
na defesa dos interesses de Brasília no Congresso 
Nacional, para falar pelo PT.

O SR. MAGELA (PT-DF. Sem revisão do orador.) 
– Exmo. Sr. Deputado Rodrigo Rollemberg, digníssi-
mo Presidente desta sessão e autor da homenagem 
a nossa cidade; Exmo. Sr. Vice-Governador do Distrito 
Federal, também ex-integrante do Parlamento como 
Deputado Federal e Senador, Dr. Paulo Octávio; Sr. 
Joe Valle, representando o Governo Federal, especial-
mente o Ministro da Ciência e Tecnologia; Sr. Prefeito 
José Valdécio, representando não apenas a popula-
ção de Valparaíso, mas os demais Prefeitos da Região 
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e 
Entorno, com quem temos de fazer grandes parce-
rias; D. Rosane Stuckert, representando a Fundação 
Oscar Niemeyer; Dr. Saulo Santiago, representando os 
cidadãos e cidadãs honorários de Brasília.

Quero render minhas homenagens aos que cons-
truíram Brasília e, especialmente, a uns dos primeiros 
representantes do Distrito Federal nesta Casa, Geral-
do Campos, que certamente honrou a representação 
que recebeu do povo da cidade, a quem peço uma 
salva de palmas, porque foi um dos construtores da 
autonomia política do Distrito Federal. (Palmas.) Re-
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ceba nossa homenagem, nosso reconhecimento e 
nosso carinho.

Registro ainda a presença do Deputado Rogério 
Ulysses, representando o Parlamento local, que con-
quistamos a partir da luta pela representação e auto-
nomia política do Distrito Federal. 

Homenageio meu colega de Legislatura, médi-
co, porém professor Jofran Frejat. Professor de tudo, 
especialmente de política. 

Saúdo, também, a família do Deputado Rodrigo 
Rollemberg e todos os demais presentes. 

Que tipo de homenagem devemos fazer aos 
48 anos da nossa cidade? Uma cidade, como bem 
disseram os oradores que me antecederam, que é 
exemplo, por ser patrimônio da humanidade, mas 
que já sofre com todas as dificuldades das metrópo-
les brasileiras. 

Quando olhamos para Brasília hoje, parece que 
não foi planejada. Ou parece que foi planejado o Plano 
Piloto e as demais cidades foram sendo construídas, 
ocupadas, de acordo com as necessidades e conveni-
ências. Mas, afinal de contas, nós, que estamos aqui, 
sobretudo os que estamos ao púlpito ou à Mesa, temos 
uma responsabilidade muito grande. 

Nós temos que homenagear, sim, aqueles que 
construíram a nossa cidade, de Dom Bosco, por sua 
visão, até Juscelino Kubitschek, por sua tenacidade; 
temos que homenagear, pela capacidade, aqueles que 
a desenharam e projetaram, como Oscar Niemeyer, 
Lúcio Costa, Israel Pinheiro e tantos outros, mas lem-
brando os operários.

Na Câmara Legislativa, tive a honra de ser autor 
de uma proposta de título de cidadão honorário para 
Chalita, um dos primeiros operários que veio para a 
construção de Brasília – está aqui Geraldo Campos, 
que conhece, pelo menos, a memória do partidão. Cer-
tamente, quem construiu Brasília é que deve ser ho-
menageado hoje aqui; aqueles que vieram, como bem 
disse o Deputado Osório Adriano, antes da construção 
de Brasília; aqueles que vieram, como o Vice-Gover-
nador Paulo Octávio, e aqui fizeram a vida profissio-
nal, pessoal, familiar, mas também fizeram Brasília. 
Muitos deixaram aqui a sua vida, e outros construíram 
aqui a sua vida. Essas são as pessoas que temos de 
homenagear. 

Se pensarmos bem, veremos que Brasília, até 
mais que São Paulo, talvez seja a verdadeira expres-
são do povo brasileiro.  Ao olharmos esta Mesa, vemos 
entre seus integrantes pessoas de diversos Estados; 
no Plenário certamente todos os Estados estarão re-
presentados, porque esta é a cara de Brasília, este é 
o jeito da cidade, esta é a forma da nossa Capital da 
República. 

Todos temos grandes preocupações. O Deputado 
Rodrigo Rollemberg mencionou a preocupação com o 
meio ambiente, com a qualidade de vida, com a segu-
rança. Hoje essas preocupações estão muito latentes e 
não são apenas daqueles que representam o povo de 
Brasília. É uma preocupação que ouvimos e sentimos 
nas ruas, em todos os lugares por onde circulamos. 

A população de Brasília está hoje preocupada 
com não daqui a 50 anos. Daqui a 5 anos, daqui a 3 
anos, daqui a 2 anos, como será a qualidade de vida? 
E aí temos de superar todas as diferenças existentes 
– partidárias, ideológicas, filosóficas —, para trabalhar 
em torno de uma vida melhor para a população que 
aqui vive e que aqui quer continuar vivendo.

Tenho a honra de substituir o Deputado Rodri-
go Rollemberg na coordenação da bancada do Dis-
trito Federal. Seguiremos aquela que foi uma marca 
da bancada neste Congresso Nacional: divergências 
dentro do Parlamento no momento em que tivermos 
de divergir. 

Temos, nesta Casa, aqueles que apóiam o Go-
verno do Presidente Lula e aqueles que a ele fazem 
oposição; aqueles que apóiam a administração do 
Governador José Roberto Arruda e aqueles que a ela 
fazem oposição. Mas no momento em que o debate é 
em defesa do Distrito Federal, abstraímos as diferen-
ças partidárias e passamos a defender esses interes-
ses de forma unânime, como fizemos recentemente. 
Conseguimos a vitória de trazer para Brasília a sede 
da Empresa Brasileira de Comunicação, a TV pública. 
Não foi a vitória de um ou outro Parlamentar, mas de 
todos os Parlamentares com todas as forças políticas 
do Distrito Federal. 

Isso é o que nos move, esse o espírito que nos 
motiva. Ao reafirmar essas nossas convicções, ao ex-
pressar nossas preocupações, temos, sim, de render 
homenagens à nossa Capital, àqueles que, no pas-
sado, fizeram de tudo para construir esta cidade em 
que vivemos. 

Queremos, sobretudo, render nossas homena-
gens àquelas e àqueles que vivem hoje em Brasília 
e continuam amando, valorizando e fazendo desta ci-
dade a Capital de todos os brasileiros e de todas as 
brasileiras.

Parabéns a todos nós. Muito obrigado. 

(Palmas. O orador é cumprimentado.)

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – Mui-
to obrigado, nobre Deputado Geraldo Magela. Cumpri-
mento V.Exa. pelas brilhantes palavras. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – 
Esta Presidência tem a honra de convidar para fazer 
uso da palavra, em nome do PR, o nobre Deputado 



Abril de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 19 16427 

Jofran Frejat. Como disse o Deputado Geraldo Mage-
la, o Deputado Jofran Frejat é o nosso professor de 
política. S.Exa. é Parlamentar brilhante e experiente, 
esteve nesta Casa durante a Constituinte e tem dado 
grande contribuição para os rumos da bancada do 
Distrito Federal no Congresso Nacional.

O SR. JOFRAN FREJAT (PR-DF. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente desta sessão, nobre De-
putado Rodrigo Rollemberg, que teve a iniciativa de 
sugerir e solicitar esta sessão de homenagem aos 48 
anos de Brasília; Sr. Vice-Governador Paulo Octávio; 
Sr. Prefeito José Valdécio Pessoa, em nome de quem 
cumprimento todos os membros da Mesa; Deputado 
Rogério Ulysses, que representa a Câmara Legisla-
tiva do Distrito Federal; senhoras mãe e esposa do 
Deputado Rodrigo Rollemberg, nas pessoas de quem 
cumprimento todos os convidados. 

É com grata satisfação que o Partido da República 
se alia às homenagens que esta Casa presta à Capital 
de nosso País, por ocasião de seu 48º aniversário.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no mo-
mento em que o mundo do século XXI desafia a ima-
ginação dos brasileiros de hoje sobre o destino do 
Brasil – um megaestado em formação —, esta sessão 
solene vem em bom tempo para que não nos esque-
çamos da mensagem de fé nos destinos nacionais 
professados por tantos dos heróis de nossa Pátria. 
Ainda mais, esta é uma solenidade que chega em boa 
hora para que possamos recordar como esses heróis 
avaliaram e apostaram nos recursos imensos deste 
País-Continente.

Brasília, obra de um desses heróis nacionais – 
Juscelino Kubitschek —, reflete essa vontade de an-
tecipar o futuro prevendo o momento em que o Brasil 
realizaria seu destino. É nesse sentido que a perspec-
tiva visionária modernizante desse estadista, aliada a 
uma forte determinação no trato desenvolvimentista, 
fizeram valer a vontade de seu povo e de seu tempo 
com a construção de Brasília.

Brasília é mensagem política da liderança nacio-
nal de Juscelino. É idéia-força que motivou as gerações 
anteriores e que continuará a inspirar as vindouras; é 
a mensagem de que o povo brasileiro pode sonhar e 
confiar na sua força com e em um Brasil-potência; é a 
mensagem de que com a integração territorial, com o 
desenvolvimento econômico e social, é possível vitali-
zar o potencial humano e geográfico do País, a fim de 
construir uma nação próspera e respeitada.

A interiorização da Capital, com a construção 
de Brasília, representa um esforço de alargamento 
do nosso espaço de ocupação efetiva e do fortaleci-
mento dentro de nossas próprias fronteiras políticas. 
A mudança da Capital acarretou uma nova ampliação 

do espaço econômico, que é, por si só, uma medida 
de defesa do espaço político.

O grande desafio para a construção do futuro 
é a apropriação da integração e a coesão do País 
em diversas dimensões, engendrando mecanismos 
que possam, recorrentemente, ativar a variedade e 
a criatividade brasileiras, valorizando a diversidade 
territorial nacional e as potencialidades da expansão 
interiorizada.

A linha de pensamento de que o Brasil possui as 
condições geográficas e humanas para vir a se tornar 
uma das grandes nações do planeta foi uma constante 
na mente dos que conceberam Brasília, mais especi-
ficamente no idealismo visionário de Kubitschek, na 
genialidade universal de Niemeyer e Lúcio Costa, na 
arte inovadora de Athos Bulcão e Burle Marx, no em-
preendedorismo de Israel Pinheiro e Bernardo Sayão. 
E, ainda, no suor de tantos brasileiros anônimos que 
aqui empenharam seus esforços. Não se tratava ape-
nas de um sonho de patriotas...

Em geral as cidades nascem para fazer parte da 
história “das gentes”, nascem para construir a história 
da civilização. No caso de Brasília, a história é que se 
fez cidade. O que queremos dizer com isso? Queremos 
dizer que existe toda uma historicidade que antecede 
sua construção. O sonho profético de Dom Bosco, as 
discussões de José Bonifácio, José Hipólito, Antônio 
Veloso, Varnhagen, empreendidas ainda no século XIX, 
fazem parte dessa elaboração. São referências que 
antecedem à construção da cidade e que repercutiram 
na criação de um imaginário em torno dela.

Brasília é história! E Brasília é, hoje, cidade! His-
tória e cidade, lugar de expressão de afrontamentos 
e confrontações, mas também lugar de pacificações. 
Lugar de desejo, mas também lugar onde os desejos 
se manifestam. Lugar de manifestação do individual, 
mas também lugar da multiplicidade e da complexida-
de de toda uma sociedade.

Ainda sim, com certeza, todos nós já observamos 
a má vontade de certos segmentos da sociedade em 
relação a Brasília. 

Aliás, nada de novo. Desce o início da constru-
ção à transferência da Capital, e mesmo de sua con-
solidação, a cidade tem sido alvo das mais variadas 
críticas. Ao invés da visão de desenvolvimento que 
a nova Capital propiciou ao Brasil, preferem olhar o 
próprio umbigo. 

Se não houvessem sido abertos novos pólos e 
caminhos resultantes da criação de Brasília, imaginem 
o processo migratório para as megalópoles do sudeste 
que hoje passam por grandes problemas. 

Brasília sempre buscou a integração dos con-
ceitos e dos valores do seu povo. Brasília jamais quis 
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viver para si, para a sua riqueza. Brasília nunca teve 
ambição de grandiosidade ou acalentou a idéia de he-
gemonia ou superioridade. 

Agora, aos 48 anos de idade, e mais de meio 
século do início de sua construção, Brasília é uma ci-
dade consolidada. Melhor renda per capita, extensa 
rede de ensino, baixa mortalidade infantil, água trata-
da, esgoto... Uma balzaquiana enxuta, sarada, linda, 
que vem, a cada dia, reafirmando o valor da saga do 
Presidente Juscelino e dos candangos pioneiros que 
acreditaram e a construíram. 

Tantos outros vieram e se somaram a esse es-
forço de mostrar a capacidade do povo brasileiro. Aqui 
construíram ou instalaram suas famílias, na expectati-
va de não precisarem “exportar” os filhos para outras 
regiões do País, como lhes acontecera. Era a chance 
de manter a família junta. Trouxeram consigo seus 
costumes e tradições, temperando esse cadinho que 
é a nossa Capital.

De nada adiantaram as repetidas tentativas de 
denegrir Brasília, de apelidá-la de centro de corrupção, 
como se corrupção fosse uma questão geográfica! A 
cidade frustou todas as previsões dos derrotistas, e 
cresceu garbosa. 

Mas há algumas críticas que magoam a nós, que 
comemos a poeira vermelha e ajudamos a erguer, ti-
jolo a tijolo, esta cidade. Não são aquelas que provêm 
dos que aqui não moram. Essas o tempo se encarre-
gará de corrigir. 

O que dói é a crítica daqueles que usufruem dos 
benefícios da Capital, da sua qualidade de vida, sem 
nunca terem contribuído com nada, nem mesmo com 
a palavra. São   engenheiros de obra feita que não par-
ticiparam da construção, mas se acham com direito de 
botar defeito em tudo.

A esses temos um recado; mais do que um re-
cado, um pedido: ao invés de só criticarem, dêem 
sua contribuição; parem de acariciar suas vaidade e 
respeitem a nossa cidade e o seu povo. Defendam a 
cidade que os acolheu.

Brasília é integração, a fim de que pedaços da 
Nação não se nutram na miséria de outras regiões, na 
indigência e penúria de irmãos; integração, para que 
as regiões onde se encontram os desumanos bolsões 
de pobreza absoluta do País, onde se encontram os 
graves índices de mortalidade infantil, de desnutrição, 
de analfabetismo, não mais perdurem.

Meu caro Presidente e colega Rodrigo Rollem-
berg, Deputado atuante – no seu primeiro mandato, 
já demonstra a que veio —, tudo isso constitui uma 
mácula para a sensibilidade política e para a compe-
tência das administrações brasileiras, e não pode mais 

perdurar. O problema de meu irmão deve ser também 
meu problema!

Motivado por esse ideal, o Partido da República, 
em nome do qual falo, afirma que não se cansará en-
quanto houver injustiça. O Partido da República não 
se cansará de clamar em nome dos miseráveis, dos 
perseguidos, dos humilhados, dos que têm mãos ocio-
sas, dos que têm barriga vazia.

Portanto, finalizamos, parabenizando o povo bra-
sileiro pelo aniversário de sua Capital, desejando que 
neste solo não só a integração territorial se complete, 
mas fundamentalmente que essa integração seja o 
início da efetiva promoção da justiça e da igualdade 
em nossa Nação.

Parabéns ao povo de Brasília; parabéns a V.Exa., 
Deputado Rodrigo Rollemberg, a todos os membros 
desta Mesa e, naturalmente, àqueles que aqui estão 
presentes, prestigiando esta solenidade.

Muito obrigado.
Parabéns, Brasília! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – 

Muito obrigado, Deputado Jofran Frejat. Cumprimen-
to V.Exa. por suas brilhantes e profundas palavras. 
V.Exa. que, há tantos anos, luta em defesa da nossa 
cidade.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – 
Cumprimento os alunos da Escola Meu Caminho, 
de Goiânia, e a Profa. Karine, que visitam a Câmara 
neste momento.

Sejam muito bem-vindos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – Te-

nho a honra, neste momento, de convidar para fazer 
uso da palavra o Vice-Governador do Distrito Federal, 
Sr. Paulo Octávio.

O SR. PAULO OCTÁVIO – Meu caro Presidente 
desta sessão e autor desta homenagem, Deputado 
Rodrigo Rollemberg, lembro que nos 8 anos em que 
estive nesta Casa tive um privilégio: assim como V.Exa. 
hoje, fui autor de todas as sessões solenes em home-
nagem a Brasília.

Nos 8 anos em que estive nesta tribuna, com os 
mais diversos convidados, tentei mostrar ao Brasil a 
importância da construção da nossa cidade. Impor-
tância essa que muitos esquecem e muitos brasileiros 
não reconhecem.

Hoje aqui estamos novamente. Eu me sinto em 
casa. Muito obrigado pelo convite; muito obrigado por 
me oferecer a palavra, até num gesto ímpar, quebrando 
um pouco a tradição desta Casa; muito obrigado por 
dar a Brasília o seu trabalho.

Acompanhei, recentemente, a luta pela votação 
da permanência da TV pública em Brasília. A luta de 
8 Deputados contra 52 da bancada do Rio de Janeiro. 
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Assim como a luta de Davi e Golias, os 8 Deputados 
foram vitoriosos.

Parabéns, em nome de Brasília, pela consolida-
ção da nossa cidade pelo direito constitucional de aqui 
sediar os órgãos públicos federais! Essa é uma vitória 
que deve ser respeitada.

Parabéns a V.Exa.; parabéns ao Deputado Jofran 
Frejat, que acaba de fazer um belíssimo pronunciamen-
to, do qual quero cópia; parabéns aos Deputados que 
não estão mais aqui presentes – Tadeu Filippelli, Magela 
e Osório Adriano – por todos os pronunciamentos.

Fico muito feliz de, em meu nome, em nome do 
Governador José Roberto Arruda e no do Governo do 
Distrito Federal, representar todos nesta sessão.

Quando cheguei aqui, deparei com sua mãe, 
Rodrigo, D. Teresa. Do alto de seus cabelos brancos, 
ela, que é mais pioneira do que muitos aqui presen-
tes, tenho certeza da emoção de ver o filho presidir a 
sessão da Câmara dos Deputados.

D. Teresa, a senhora simboliza o que há de me-
lhor, os pioneiros, o sangue daquelas pessoas que 
tiveram a coragem de deixar suas cidades e aceitar o 
convite do Presidente Juscelino.

Respeito muito todos os pioneiros, tanto é, Rodri-
go, que, na segunda-feira, prestaremos homenagem 
a 300 anônimos pioneiros que chegaram aqui antes 
de 1960. São carpinteiros, pedreiros, funcionários do 
Governo, professores. No dia 21, às 9h, na Troca da 
Bandeira, entregaremos o Mérito Brasília a 300 pes-
soas que chegaram antes de nós, atendendo ao apelo 
de Juscelino e daqueles corajosos e bravos brasileiros 
que construíram esta cidade.

Sei que a senhora, D. Teresa, chegou em 1961, 
no começo. Deixou o conforto de uma vida estabeleci-
da com sua família e trouxe para cá os meninos. Hoje, 
um deles está aqui, presidindo a sessão da Câmara 
dos Deputados. É isso que é bonito na nossa cidade; é 
isso que é bonito na nossa geração, que acompanhou 
o crescimento, a consolidação, as dificuldades de Bra-
sília. O meu orgulho de viver em Brasília é esse.

Se eu morasse em Roma, em Paris, em cidades 
que têm mil, 2 mil anos, não estaria tendo a oportuni-
dade de viver o que vivemos aqui. Bem sabe Geraldo 
Campos, nosso Deputado, bem sabem aqueles que 
estão aqui há muito tempo como é emocionante uma 
ponte nova, um viaduto novo, uma estrada nova, uma 
cidade nova, enfim, participar deste momento ímpar. 
Por sorte, vivemos numa cidade que vai fazer 48 anos. 
É um grande privilégio.

A senhora viu Rodrigo casar-se com Márcia, viu 
seus netinhos nascerem. Não sei se tem bisnetos. (Pau-
sa.) Já tem 5. Que maravilha! É a típica situação de 
Brasília. Todos querem ficar em Brasília. Seguramente, 
todos os seus filhos e netos querem ficar na cidade, 
porque ela conquista todos nós. É difícil uma pessoa 

que veio ou nasceu em Brasília querer mudar-se daqui. 
A cidade conquista todos nós. É difícil uma pessoa não 
entender a graça, a bênção que é viver aqui.

Por isso mesmo, nesta sessão solene, quero 
dar um abraço em Joe Valle, Secretário de Inclusão 
Social do Ministério da Ciência e Tecnologia; Rosane 
Stuckert, representante da Fundação Oscar Niemeyer 
– o maior homem do Brasil, 100 anos de história, 100 
anos de consolidação, é a referência máxima do povo 
brasileiro —; José Valdécio Pessoa, Prefeito de Valpa-
raíso de Goiás, representando todos os Prefeitos do 
Entorno; Saulo Santiago, pioneiro e líder comunitário; 
Willon Lopes, Presidente da Confraria dos Cidadãos 
Honorários de Brasília, que foram contemplados com 
o título da Câmara Legislativa; Rogério Ulysses – obri-
gado, Rogério, por estar aqui presente.

Entendo que este é um momento único. Depois 
de ouvir atentamente todos os pronunciamentos, devo 
dizer que concordo com todos, cada um com seu es-
tilo, cada um representando seu partido, com as pre-
ocupações que devemos ter com o futuro de Brasília. 
São essas mesmo as preocupações.

Por isso temos uma bancada tão boa. A banca-
da do DF é a que mais trabalha. Os 8 Deputados que 
representam Brasília dão orgulho ao povo da nossa 
cidade. As dificuldades políticas que Brasília atraves-
sa nunca são, Geraldo, iniciadas pelos Deputados da 
nossa cidade, que nós elegemos e escolhemos.

Por isso mesmo, parabéns, Rodrigo. Não quero 
alongar-me, porque você determinou meu tempo. Eu 
teria menos tempo que os Deputados, até por não ter 
mais a honra de ser Deputado. Sou apenas um Vice-
Governador muito orgulhoso de amar Brasília, de vi-
ver Brasília, de poder ter essa convivência bonita e 
harmoniosa com cada um de vocês que fazem parte 
do povo candango.

Que Deus ilumine e continue abençoando nossa 
cidade. Vamos rumo aos 50 anos fazer a grande come-
moração que todos merecemos. Rodrigo, aqui vai meu 
desafio: quero estar aqui no dia 18 de abril de 2010 
vendo esta casa lotada, as galerias cheias, para pres-
tarmos uma grande homenagem a Brasília. Quero fazer 
este desafio a você: colocar aqui os 513 Deputados 
Federais homenageando o cinqüentenário da cidade 
que mudou o Brasil. Nós todos temos que preparar 
Brasília para o cinqüentenário. Aí fica sua contribuição. 
Já peça logo para ser o autor dessa sessão solene, 
no dia 18, 20 ou 21 de abril de 2010. Será a sessão 
solene que vai marcar o Congresso Nacional 

Aqui fica meu desafio.
Ao finalizar, convido todos os presentes para 

participarem, na segunda-feira, das solenidades na 
Esplanada dos Ministérios. Às 7h, lá estarei, ao lado 
do Monsenhor Marconi, ativando os sinos da Cate-
dral, que vão ecoar por todas as igrejas da cidade. 



16430 Sábado 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2008

A programação começa às 7h e vai até meia-noite. 
Passarei o dia todo na Esplanada, circulando. Já se-
parei o tênis mais confortável, a calça mais folgada 
e a camiseta mais suave para poder passar o dia 
abraçando os meus amigos candangos. Vai ser um 
dia de alegria.

Rodrigo, conto com sua presença.
Que Deus ilumine Brasília!
Parabéns a todos!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – 

Cumprimento o Vice-Governador Paulo Octávio pelas 
palavras e agradeço a S.Exa. a presença nesta sessão 
em homenagem a Brasília.

Quero fazer um reparo. Chegamos em 1960, e 
não em 1961. São 14 filhos, 40 netos e 5 bisnetos, 
todos em Brasília.

Realmente, Vice-Governador Paulo Octávio, é um 
privilégio o País ter tido a oportunidade de juntar, a um 
só tempo, personalidades como Juscelino Kubitschek, 
Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Israel Pinheiro, Bernar-
do Sayão, José Aparecido de Oliveira – importante no 
registro de Brasília como Patrimônio Cultural da Hu-
manidade —, Athos Bulcão, Burle Marx, Ernesto Silva 
e, sobretudo, os candangos de ontem e os de hoje, 
aqueles que construíram a Brasília que foi inaugurada 
em 1960 e esses que constroem a Brasília de hoje, a 
Brasília de todos os dias, sobretudo a Brasília do fu-
turo, tão bem representada por todas as pessoas que 
nos honraram com a presença.

Quero agradecer de forma especial aos estudan-
tes que estiveram aqui e todas as pessoas.

Antes de concluir, convido todos para segunda-
feira, dia 21 de abril, estarem presentes, durante todo 
o dia, na Esplanada dos Ministérios.

É bom ressaltar que, a partir deste Governo, 
do Governador José Roberto Arruda e do Vice-Go-
vernador Paulo Octávio, tivemos grande incremento 
na festa de comemoração do aniversário de Brasília, 
com eventos culturais, esportivos e religiosos ao longo 
de todo o dia. Ano passado, tive a oportunidade de 
passar o dia todo na Esplanada dos Ministérios e de 
registrar aqui na Câmara a beleza que foi o aniver-
sário de Brasília. E, este ano, certamente estarei lá 
novamente. Convido todos para que também estejam 
presentes à comemoração do aniversário de nossa 
querida cidade.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – 
Antes de concluir, vamos ouvir, por intermédio dos 
músicos da Escola de Música de Brasília, 3 músicas: 
Flor do Cerrado, Alguém Cantando e Minha Voz, Mi-
nha Vida, de Caetano Veloso.

(É executada a música Alguém Cantan-
do. Palmas.)

A SRA. MARIA DE BARROS – Obrigada.
Peço licença à Mesa para explicar um pouco a 

escolha de nosso repertório.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – Fi-

que à vontade.
A SRA. MARIA DE BARROS – Obrigada.
Aproveito para pedir desculpas pelo nosso dire-

tor, Carlos Galvão, que não pôde ficar aqui até o fim 
da solenidade.

Nós, durante toda esta semana, comemoramos, 
na Escola de Música, o Dia Mundial da Voz, dia 16 de 
abril, em parceria com a Associação Profissional dos 
Fonoaudiólogos do Distrito Federal, da Sociedade Bra-
sileira de Fonoaudiologia e da Sociedade Brasileira de 
Laringologia e Voz.

Essa comemoração foi pioneira no Brasil. O Bra-
sil inventou o Dia Mundial da Voz, em 1999, no que foi 
seguido por outros países. 

O Dia da Voz tem o objetivo de alertar para a 
necessidade de cuidados com a voz, não só por ela 
ser, para todo mundo, um instrumento tão importan-
te de comunicação, mas também porque, para vários 
profissionais, a voz é o instrumento sem o qual não 
podemos exercer a profissão – os professores, os 
cantores, os vendedores, os locutores, os atendentes 
de telemarketing, os nossos nobres representantes 
da classe política.

Queremos agradecer o convite para estarmos 
presentes aqui comemorando o aniversário de Brasília, 
fazendo essa campanha a favor da voz e defendendo 
também a voz de Brasília.

Nós escolhemos essas músicas porque Caetano 
Veloso soube cantar muito bem a voz e porque ele tem 
uma peça na qual demonstra que já sabia do poderoso 
vetor para o futuro que Brasília representava.

Então, agora, Minha Voz, Minha Vida e Flor do 
Cerrado, de Caetano Veloso.

(São executadas as músicas Minha Voz, 
Minha Vida e Flor do Cerrado. Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – 
Agradeço à Escola de Música, em nome das Sras. Malu 
Mestrina, Maria de Barros e Maria Francisco Aquino 
e do Diretor Carlos Galvão, por esse toque singelo, 
especial e maravilhoso, que tornou bela esta sessão 
na tarde de hoje.

Agradeço a todos a presença.

V – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg) – Está 
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 17 horas e 14 
minutos.)
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PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 3.730-C, DE 2004 
(Do Sr. Lobbe Neto)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de dis-
tribuição gratuita de protetor solar, pelo Siste-
ma Único de Saúde – SUS; tendo pareceres: 
da Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, pela aprovação deste, com 
substitutivo, e pela rejeição dos de nºs 3.818/04 
e 4.884/05, apensados (relator: DEP. JOVAIR 
ARANTES); da Comissão de Seguridade Social 
e Família, pela aprovação deste e dos de nºs 
3.818/04 e 4.884/05, apensados, com substi-
tutivo (relatora: DEP. THELMA DE OLIVEIRA); 
e da Comissão de Finanças e Tributação, pela 
adequação financeira e orçamentária deste 
e do de nº 3.818/04, apensado, nos termos 
do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público; pela não 
implicação da matéria com aumento ou dimi-
nuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do de nº 4.884/05, 
apensado; e pela inadequação financeira e 
orçamentária do Substitutivo da Comissão 
de Seguridade Social e Família (relator: DEP. 
JORGE KHOURY).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, Seguri-
dade Social e Família; Finanças e Tributação 
(Art. 54) e Constituição E Justiça e de Cida-
dania (Art. 54) 

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

PUBLICAÇÃO DO PARECER DA  
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

RELATÓRIO

A proposição em epígrafe, de autoria do Deputa-
do Lobbe Neto, tem por objetivo instituir, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde – SUS, sob a responsabili-
dade do Ministério da Saúde, a distribuição gratuita de 
protetor solar com fator de proteção 12 (FPS 12).

Por tratarem de assuntos conexos, foram apen-
sados à proposição principal os seguintes projetos:

Projeto de Lei nº 3.818, de 2004, de autoria da 
Deputada Maninha, que institui a obrigatoriedade de 
o empregador, ou a ele equiparado, fornecer proteto-
res ou bloqueadores solares aos trabalhadores que, 
no exercício de suas atividades, estejam expostos à 
radiação solar direta; e

Projeto de Lei nº 4.884, de 2005, de autoria da 
Deputada Telma de Souza, que dá nova redação ao 
Inciso V do art. 200 da Consolidação das Leis do Tra-
balho – CLT, com o fito de incluir a proteção contra 
a insolação, entre os fatores de risco que atingem 
os trabalhadores e, como tal, suscetível de receber 
normas complementares do Ministério do Trabalho e 
Emprego.

O Projeto foi encaminhado à Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público, que o aprovou 
na forma de Substitutivo que institui a Política Nacional 
de Enfermidades e Riscos Associados à Exposição 
Solar – PNERAES, com previsão de ser desenvolvida 
de forma conjunta entre a União, Estados e Municí-
pios. Dentre os objetivos dessa política, destacam-se 
informar e conscientizar a população, bem como as-
segurar o acesso aos recursos médicos, diagnósticos 
e terapêuticos, incluindo-se a possibilidade de forne-
cimento gratuito de bloqueadores, filtros e protetores 
solares. O substitutivo prevê ainda que o fornecimento 
de filtros solares pelos empregadores aos seus em-
pregados poderá ser negociado em convenções, con-
tratos e acordos coletivos de trabalho, adicionalmente 
aos equipamentos de proteção individual previstos na 
legislação em vigor.

A seguir, a matéria foi apreciada pela Comissão 
de Seguridade Social e Família, que a aprovou na 
forma de Substitutivo, em que se aproveita a idéia da 
criação da Política Nacional de Enfermidades e Riscos 
Associados à Exposição Solar – PNERAES, sugerida 
pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, assegurando, porém, o fornecimento gratuito 
pelo SUS de protetor solar com fator maior ou igual a 
15 (FPS 15) aos grupos epidemiologicamente vulne-
ráveis. Pelo citado substitutivo, caberá aos laboratórios 
oficiais produzir os protetores solares, e às farmácias 
populares, efetuar a sua distribuição. O Ministério da 
Saúde deverá arcar com 90% do preço de venda, e a 
população beneficiária, com os 10% restantes. Também 
incorpora o PL nº 4.884/2005, apensado, ao considerar 
a insolação como fator de risco ocupacional passível 
de regulamentação por parte do Ministério do Traba-
lho e Emprego.

Encaminhada a esta Comissão de Finanças e 
Tributação, não foram apresentadas emendas à pro-
posição em pauta.

É o relatório.

VOTO

À vista do despacho de distribuição, compete 
a esta Comissão pronunciar-se somente quanto aos 
aspectos da compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária.
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Da análise efetuada, ficou evidenciado que o PL 
nº 4.884/2005 apensado não acarreta impacto finan-
ceiro e orçamentário nas contas públicas da União. De 
fato, a referida proposição apenas cria os meios para 
fomentar discussões técnicas no âmbito do Ministério 
do Trabalho e Emprego, no sentido de se encontrar a 
forma mais adequada para se proteger o trabalhador 
contra os efeitos nocivos da exposição solar. Des-
sa forma, à vista do que dispõe a Norma Interna da 
Comissão de Finanças e Tributação, que “estabelece 
procedimentos para o exame de compatibilidade ou 
adequação orçamentária e financeira”,1 entendemos 
que, para o citado projeto, não seja cabível pronuncia-
mentos desta Comissão quanto a sua compatibilidade 
ou adequação orçamentária ou financeira.

O mesmo não se pode dizer, porém, com relação 
à proposição principal, PL nº 3.730/2004; ao substitu-
tivo aprovado pela Comissão de Seguridade Social 
e Família; e ao PL nº 3.818/2004, apensado. Os dois 
primeiros, ao instituírem a obrigatoriedade de o SUS 
fornecer protetor solar à população, à conta de dota-
ção do Ministério da Saúde, acarretam impacto finan-
ceiro e orçamentário nas contas públicas da União. O 
último também causa impacto, visto que obriga o em-
pregador – condição em que se insere o ente estatal 
– a fornecer protetores ou bloqueadores solares aos 
trabalhadores que, no exercício de suas atividades, 
estejam expostos à radiação solar. 

O substitutivo aprovado pela Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público, por sua vez, 
embora abra a possibilidade de fornecimento gratuito 
de bloqueadores, filtros e protetores solares à popula-
ção, não impõe a obrigatoriedade desse fornecimento, 
deixando que essa questão seja definida por norma 
infralegal, quando da fixação dos objetivos e metas da 
Política Nacional de Enfermidades e Riscos Associa-
dos à Exposição Solar – PNERAES.

À luz do Plano Plurianual recentemente aprovado 
pelo Congresso Nacional,2 verifica-se que a medida 
proposta, embora não contemplada no rol das ações 
aprovadas para o quadriênio 2008-2011, não apre-
senta incompatibilidade com as diretrizes, objetivos e 
metas ali traçados. 

Da mesma forma, em que pese à ação pretendida 
não integrar as metas e prioridades da administração 
pública federal para 2008, não se pode afirmar exis-
tir incompatibilidade ou inadequação em relação à lei 
de diretrizes orçamentárias aprovada para 2008.3 A 
não eleição de determinada ação como prioritária não 
constitui fator impeditivo de sua execução.

Quanto ao orçamento anual,4 embora haja pro-
gramação voltada à prevenção e tratamento do cân-
cer em suas diversas formas, não há como ignorar a 
inexistência de recursos e de programação específi-
ca para a distribuição de protetores solares, escopo 
das proposições em análise. No entanto, não vemos 
esse fato como óbice, visto que, uma vez aprovada a 
lei, poderia ser utilizado o instituto do crédito extraor-
dinário para se alocar os recursos necessários à sua 
aplicação.

Há implicações, porém, com a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal – LRF,5 que devem ser consideradas. 
Tanto o PL nº 3.730/2004 quanto o PL nº 3.818/2004 
apensado geram gastos que se enquadram na condi-
ção de despesas obrigatórias de caráter continuado, 
nos termos do art. 17 do referido diploma legal6 Sendo 
assim, tais proposições estão sujeitas à observância 
do disposto nos, §§ 1º e 2º do referido dispositivo. Pelo 
§ 1º, o ato que criar ou aumentar despesa de caráter 
continuado deverá ser instruído com a estimativa do 
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes. O § 2º, 
por sua vez, estabelece que tal ato deverá estar acom-
panhado de comprovação de que a despesa criada ou 
aumentada não afetará as metas de resultados fiscais 
previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, 
devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguin-
tes, ser compensados pelo aumento permanente de 
receita ou pela redução permanente de despesa. 

O fato de a proposição principal e o PL nº 
3.818/2004 não observarem as exigências mencio-
nadas recomendaria, por si só, o voto pela inadequa-
ção. No entanto, diferentemente do que ocorre com 
o substitutivo da Comissão de Seguridade Social e 
Família, o aprovado pela Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público retira dessas propo-
sições a característica de despesas obrigatórias de 

1 Dispõe o art. 9º de Norma Interna, aprovada pela CFT em 29.05.96, in verbis: “Art. 9º Quando a matéria não tiver implicações orçamentária 
e financeira deve-se concluir no voto final  que à Comissão não cabe afirmar se a proposição é adequada ou não.”

2 PL nº 31, de 2007, que “dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2008-2011”, ainda pendente de sanção.

3 LDO 2008: Lei nº 11.514, de 13 de agosto de 2007.

4 PL nº 30, de 2007, que “estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2008”, ainda pendente de sanção.

5 Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

6 Na definição do art. 17 da LRF, “considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato 
administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.”



Abril de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 19 16435 

caráter continuado, o que torna dispensáveis as exi-
gências supracitadas.

Diante do exposto, somos:
pela não implicação em aumento ou diminuição 

de despesas ou receitas públicas, no que se refere ao 
PL nº 4.884/2005, apensado; 

pela adequação orçamentária e financeira do PL 
nº 3.730/2004, e do PL nº 3.818/2004, apensado, na 
forma do substitutivo aprovado pela Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público; e

pela inadequação financeira e orçamentária do 
substitutivo aprovado pela Comissão de Seguridade 
Social e Família.

Sala da Comissão, 26 de março 008. – Deputado 
Jorge Khoury, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu-
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, 
pela adequação financeira e orçamentária do Projeto 
de Lei nº 3.730-B/04 e do PL nº 3.818/04, apensado, 
nos termos do Substitutivo da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; pela não implica-
ção da matéria com aumento ou diminuição da receita 
ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação financeira e orçamentária do PL 
nº 4.884/05, apensado; e pela inadequação financeira 
e orçamentária do Substitutivo da Comissão de Se-
guridade Social e Família, nos termos do parecer do 
relator, Deputado Jorge Khoury. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Pedro Eugênio, Presidente; Félix Mendonça e Antonio 
Palocci, Vice-Presidentes; Aelton Freitas, Alfredo Ka-
efer, Carlito Merss, Carlos Melles, Eduardo Amorim, 
Fernando Coruja, Guilherme Campos, João Dado, João 
Leão, José Pimentel, Júlio Cesar, Luiz Carlos Hauly, 
Luiz Carreira, Manoel Junior, Max Rosenmann, Pedro 
Novais, Pepe Vargas, Rodrigo Rocha Loures, Virgílio 
Guimarães, Devanir Ribeiro, Duarte Nogueira, Eduar-
do Cunha, Jorge Khoury, Nelson Bornier, Otavio Leite 
e Tonha Magalhães. 

Sala da Comissão, 16 de abril de 2008. – Depu-
tado Pedro Eugênio, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 493-A, DE 2007 
(Do Sr. Eduardo Gomes)

Dispõe sobre a organização e regula-
ção do mercado de Carbono na Bolsa de Va-
lores do Rio de Janeiro através da geração 
de Redução Certificada de Emissão – RCE 
em projetos de Mecanismo de Desenvol-
vimento Limpo – MDL. ; tendo parecer da 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvi-

mento Sustentável, pela aprovação deste, 
dos PL’s 494/2007, 594/2007, e 1657/2007, 
apensados, com substitutivo (relator: DEP. 
ANTONIO CARLOS MENDES THAME).

Despacho: Às Comissões de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável; Finan-
ças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) 

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

PUBLICAÇÃO DO PARECER DA  
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  

E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

I – Relatório

O projeto de lei – PL 493/07 dispõe sobre a or-
ganização e a regulação do mercado de carbono na 
Bolsa de Valores do Estado do Rio de Janeiro – BVRJ, 
mediante a geração de Redução Certificada de Emis-
são – RCE em projetos de Mecanismo de Desenvol-
vimento Limpo – MDL.

No art. 1º, o projeto discrimina o objetivo do MDL 
e prevê a emissão de RCE, que é conceituada no art. 
2º. No art. 3º, estatui que a Comissão Interministerial 
de Mudança Global do Clima é a Autoridade Nacional 
Designada para fins do MDL. No art. 4º, estabelece a 
natureza jurídica de valor mobiliário da RCE, sujeitan-
do-a à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, que 
também fica responsável pelo registro e validação das 
Entidades Operacionais Designadas. No art. 5º, discri-
mina os três objetivos centrais norteadores da atuação 
da CVM quanto à regulação do mercado de negocia-
ção de RCE. No art. 6º, estatui que a CVM deve impor 
certa padronização nos contratos e a concentração das 
transações em mercado de bolsa por meio da Bolsa 
de Mercadorias e Futuros – BM&F, situada na BVRJ, 
e que a uniformização dos seus termos também deve 
ser feita no mercado de balcão, conforme o art. 7º. Por 
fim, no art. 8º consta a cláusula revocatória e, no art. 
9º, a cláusula de vigência.

Quanto ao PL 494/07, recentemente apensado 
ao PL 493/07, de autoria do mesmo Parlamentar, dis-
põe sobre os incentivos fiscais a serem concedidos às 
pessoas físicas e jurídicas que invistam em projetos 
de MDL que gerem RCE (art. 1º) e autoriza a consti-
tuição de fundos de investimento em projetos de MDL 
(art. 5º), prevendo a oitiva da Comissão Interministerial 
sobre a constituição, o funcionamento e a administra-
ção de tais fundos (art. 6º). Os demais artigos versam 
unicamente sobre questões tributário-financeiras. O PL 
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1.657/07, do Deputado Zequinha Marinho, apensado 
ao PL 494/07, é idêntico a este.

Já o PL 594/07, também apensado, de autoria 
do Deputado Carlos Souza, equipara a RCE a valor 
mobiliário, no art. 1º, à semelhança do previsto no iní-
cio do art. 4º do PL 493/07; no caput do art. 2º, apre-
senta dispositivo semelhante ao do mesmo artigo do 
PL 493/07, enquanto o parágrafo único desse artigo 
dispõe que a RCE deve ser certificada por Entidade 
Operacional Designada, credenciada pelo Conselho 
Executivo do MDL e registrada junto à CVM, à seme-
lhança do caput e do parágrafo único do art. 4º do PL 
493/07; no art. 3º, diz que a CVM expedirá as normas 
necessárias ao registro e à negociação de RCE, à se-
melhança do art. 4º do PL 493/07; no art. 4º, por fim, 
consta a cláusula de vigência.

Conforme a justificação das proposições, a en-
trada em vigor do Protocolo de Quioto, a partir de fe-
vereiro de 2005, ensejou ao Brasil e a outros países 
considerados não poluidores vender quotas de RCE 
aos países desenvolvidos, por meio de projetos de 
MDL. Desta forma, é importante que nosso País se 
mostre atrativo para os investidores estrangeiros, o que 
essas proposições almejam, mediante a organização 
e a regulação do mercado de carbono na BVRJ, com 
a geração de RCE, equiparada a valor mobiliário, em 
projetos de MDL.

Na legislatura anterior, tramitou nesta Casa pro-
posição idêntica ao PL 493/07, de autoria do Deputa-
do Eduardo Paes, sob o nº 3.552/04. No âmbito des-
ta Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável – CMADS, o parecer, também elaborado 
por este Relator, foi aprovado por unanimidade, em 
18/05/05, com Substitutivo ao projeto. Contudo, o pro-
jeto não logrou ser votado pela Comissão de Finanças 
e Tributação – CFT até o final da legislatura, sendo, 
então, arquivado, nos termos do art. 105 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados – RICD. Também 
os PLs 494/07 e 1.657/07 tramitaram, na legislatura 
anterior, sob o nº 4.425/04, de autoria, igualmente, do 
Deputado Eduardo Paes.

Sujeitas à apreciação conclusiva pelas comissões 
citadas anteriormente, conforme o art. 24, inciso II, do 
RICD, as proposições, após análise pela CMADS e pela 
CFT, serão encaminhadas à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania – CCJC. 

Nesta CMADS, aberto o prazo para emendas aos 
projetos no período de 24/04 a 03/05/07, nos termos 
do art. 119 do RICD, transcorreu ele in albis, sem a 
apresentação de emendas. Após a apresentação de 
meu parecer pela aprovação do projeto principal, na 
forma do Substitutivo, abriu-se novo prazo de emen-
das, a partir de 03/08/07, que também transcorreu in 
albis. Após a discussão da matéria no âmbito desta 
CMADS, o Deputado Iran Barbosa apresentou Decla-

ração de Voto, após o quê solicitei a apensação do PL 
494/07, nos termos do art. 142 do RICD, por tratarem 
as proposições de temas correlatos.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O PL 493/07, que dispõe sobre a organização 
e a regulação do mercado de carbono na BVRJ, por 
meio da geração de RCE em projetos de MDL, bem 
como os projetos a ele apensados – os PLs 494/07 e 
1.657/07, que dispõem sobre os incentivos fiscais e 
autoriza a constituição de fundos de investimento em 
projetos de MDL, e o PL 594/07, que equipara a RCE 
a valor mobiliário –, inserem-se na temática das mu-
danças climáticas, em especial o aquecimento global, 
provocado pelo efeito estufa, internacionalmente trata-
do pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima e pelo Protocolo de Quioto. 

O aquecimento global é, de fato, um dos mais gra-
ves problemas ambientais de magnitude mundial dos 
dias atuais. Os estudos vêm demonstrando que, nos 
últimos cem anos, registrou-se um aumento de mais 
de 0,5ºC na temperatura média da Terra, causado pela 
intensificação na emissão de gases de efeito estufa, 
em especial o gás carbônico. Os grandes responsáveis 
por essas emissões são os países desenvolvidos, prin-
cipalmente devido à queima de combustíveis fósseis 
(petróleo, carvão mineral e gás natural). 

Visando estabilizar os efeitos deletérios desses 
gases, durante a Conferência Rio 92 adotou-se a Con-
venção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima, que foi assinada e ratificada por quase 200 
países e entrou em vigor em 1994. Em 1997, com a 
assinatura do Protocolo de Quioto, fixaram-se metas, 
diferenciadas para os países desenvolvidos constantes 
no Anexo I da Convenção-Quadro (Brasil não incluído), 
de redução média de suas emissões em 5,2% entre 
2008 e 2012, primeiro período de compromisso, com 
relação aos níveis verificados no ano de 1990.

Com a adesão da Federação Russa, ao final de 
2004, e após terem sido preenchidos os requisitos mí-
nimos de assinatura ou ratificação por um mínimo de 
55 países, contabilizando juntos pelo menos 55% da 
quantidade total de gás carbônico equivalente por eles 
emitido em 1990, o Protocolo de Quioto entrou em vigor 
a partir de fevereiro de 2005, a despeito do boicote dos 
Estados Unidos, da Austrália e de outros países.

Para reduzir suas emissões, os países incluídos 
no Anexo I podem lançar mão de três mecanismos de 
flexibilização previstos no Protocolo. Um deles, o MDL, 
surgiu por proposta brasileira e permite a esses países 
obter créditos de redução de carbono mediante o de-
senvolvimento de projetos nos setores energético, de 
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transporte e florestal em países excluídos do Anexo I, 
como o Brasil. A apreciação e a aprovação das ativi-
dades de projeto nessa temática competem, no âmbito 
interno brasileiro, à Comissão Interministerial de Mu-
dança Global do Clima, que é a Autoridade Nacional 
Designada junto à Convenção-Quadro (O Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo: Guia de Orientação. FGV, 
RJ, 2002. 90 pág.).

Assim, o MDL objetiva prestar assistência tan-
to aos países do Anexo I, para que cumpram seus 
compromissos quantificados de limitação e redução 
de emissões ou remoções de gases de efeito estufa, 
quanto aos não incluídos no Anexo I, para que viabili-
zem seu desenvolvimento sustentável mediante a im-
plementação das atividades de projeto previstas. As 
quantidades das reduções ou remoções de gás carbô-
nico atribuídas a uma atividade de projeto no âmbito do 
MDL resultam em RCE, medida em tonelada métrica 
de CO2 equivalente.

Segundo sua concepção original, a RCE repre-
senta créditos que podem ser utilizados pelos países 
do Anexo I como forma de cumprimento parcial de 
suas metas de redução de emissão de gases de efei-
to estufa. Todavia, ela também pode ser adquirida por 
investidores para revenda, com expectativa de valori-
zação futura e realização de lucros. 

A regulamentação da RCE deverá resultar em be-
nefícios significativos para o País. A institucionalização 
do mercado de RCE estimulará a entrada de divisas e 
viabilizará a implantação de um número crescente de 
projetos de MDL no Brasil, com isso contribuindo para a 
expansão do nível de emprego no País e a maior qua-
lificação tecnológica de nossas empresas, bem como 
para tornar a matriz energética brasileira mais limpa. 
É importante que a organização do mercado de RCE 
seja pautada em conceitos tecnicamente apropriados 
e reconhecidos internacionalmente, permitindo, assim, 
a livre e segura transação do ativo no mercado.

Só para se ter uma idéia da magnitude desse 
mercado, e conforme informações fornecidas por José 
Miguez, Coordenador-Geral de Mudanças Climáticas 
Globais de Clima do Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia – MCT, por ocasião do seminário “As Cidades e 
o Aquecimento Global”, realizado no dia 23 de maio 
de 2007, nesta Casa, existiam, então, cerca de 2.000 
projetos de MDL em análise, dos quais um terço ori-
ginários da Índia, seguida pela China e, depois, pelo 
Brasil, com 222 projetos, dos quais 99 registrados e 
56 já em operação.

O PL 493/07, pois, objetiva regular esse mercado 
em expansão. Nos arts. 1º a 3º, ele insere alguns con-
ceitos afetos à temática ambiental, assunto, portanto, 
de competência desta CMADS. Já nos arts. 4º a 7º, o 

projeto estabelece certos procedimentos ligados ao 
mercado mobiliário, que dizem respeito à competência 
da CFT, que opinará quanto ao mérito posteriormente 
à CMADS. Nos arts. 8º e 9º, constam as cláusulas re-
vocatória e de vigência, respectivamente. 

No que tange à temática ambiental, o PL 493/07 
não traz inovação na ordem jurídica. No art. 1º, ele 
discrimina o objetivo do MDL e prevê a emissão de 
RCE, que é conceituada no art. 2º. No entanto, esse 
conceito já consta na Resolução nº 1, de 11/09/03, da 
Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima 
(Anexo I, A. Definições, alínea b), conforme definido na 
7ª Conferência das Partes – COP-7, ocorrida de 29/10 
a 10/11/01, em Marrakesh, Marrocos. 

Já a previsão do art. 3º, de ser a Comissão Inter-
ministerial de Mudança Global do Clima a Autoridade 
Nacional Designada para fins do MDL, consta tanto no 
art. 2º da Resolução nº 1, anteriormente citada, quanto 
de uma norma anterior, o Decreto de 07 de julho de 
1999, que criou a Comissão Interministerial, em seu 
art. 3º, inciso IV. Portanto, no que tange à temática 
ambiental, o projeto de lei em análise busca apenas 
fazer constar em lei federal regras já previstas em ou-
tros instrumentos normativos.

A partir do art. 4º, o PL 493/07 insere dispositivos 
relativos ao mercado mobiliário, que serão analisados 
no âmbito de outra Comissão. Todavia, embora não 
seja competência desta CMADS, convém ressaltar 
aqui dois aspectos de mérito, a serem também ava-
liados pela CFT. 

Em primeiro lugar, o parágrafo único do art. 4º do 
projeto prevê que “... a CVM fica responsável pelo re-
gistro e validação das entidades operacionais designa-
das”. Convém esclarecer que a validação dos projetos 
de MDL cabe às Entidades Operacionais Designadas, 
as quais são credenciadas pelo Conselho Executivo do 
MDL, de acordo com o art. 4º, inciso I, da Resolução 
nº 1, de 11/09/03, da Comissão Interministerial de Mu-
dança Global do Clima. Por essa razão, entendemos 
desnecessário o registro previsto.

Em segundo lugar, ainda quanto ao mérito, o PL 
493/07, em seu art. 4º, assim como o PL 594/07, atribui 
à RCE a natureza jurídica de valor mobiliário. Assim, 
ela poderá ser transacionada em bolsas de valores e 
de mercadorias e, no caso, o projeto propõe que isso 
ocorra na BVRJ, conforme o art. 6º. Em nossa opinião, 
não se deve definir expressamente em lei a natureza 
jurídica da RCE, muitos menos o local ou o meio de 
transação, mas, sim, deixar para que o órgão regula-
dor competente assim o faça, com maior flexibilidade 
e por meio de outro instrumento normativo.

Já no aspecto formal, é interessante fazer duas 
pequenas observações. Primeiramente, a Lei Comple-
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mentar – LC nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, com 
nova redação dada pela LC nº 107, de 26 de abril de 
2001, estabelece, em seu art. 7º, que o primeiro artigo 
do texto legal deve indicar o objeto da lei e o respec-
tivo âmbito de aplicação, o que não ocorre no texto 
original do PL 493/07.

Em segundo lugar, é necessário lembrar que o 
art. 9º da citada LC estatui que “a cláusula de revo-
gação deverá enumerar, expressamente, as leis ou 
disposições legais revogadas”. Ora, o art. 8º do PL 
493/07 introduz uma cláusula revocatória genérica, 
que deve ser suprimida, por não especificar os dispo-
sitivos revogados.

São essas, pois, as observações que eu teria a 
fazer ao PL 493/07, as quais, por si sós, já recomenda-
riam a apresentação de um Substitutivo, que pudesse 
escoimá-lo dos elementos repetitivos e das imperfei-
ções detectadas.

Quanto aos PLs 494/07 e 1.657/07, que dispõem 
sobre incentivos fiscais e fundos de investimento no 
âmbito do MDL, têm cunho essencialmente tributário-
financeiro, razão pela qual não há muito o que analisar, 
no âmbito desta CMADS, especificamente quanto ao 
seu conteúdo ambiental. Assim, as disposições neles 
contidas foram agrupadas e incorporadas ao Substitu-
tivo apresentado, sem maiores considerações quanto 
ao mérito. Já o PL 594/07, que equipara a RCE a valor 
mobiliário, é mais resumido e apenas repete alguns 
dispositivos do PL 493/07.

Levando-se em consideração as observações 
anteriores, e tendo em vista a recente apensação dos 
PLs 494/07 e 1.657/07, faz-se necessária, pois, a re-
formulação do anterior Substitutivo. 

Assim, sou pela aprovação dos Projetos de Lei 
nº 493, 494, 594 e 1.657, todos de 2007, na forma do 
Substitutivo anexo. 

Sala da Comissão, de de 2007. – Deputado An-
tonio Carlos Mendes Thame, Relator.

SUBSTITUTIVO AOS PROJETOS DE LEI  
Nºs 493, 494, 594 e 1.657, DE 2007

Dispõe sobre a Redução Certificada de 
Emissão (RCE) e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a Redução Certifica-

da de Emissão (RCE), prevê sua negociação nos mer-
cados de bolsa ou de balcão organizado, estabelece 
incentivos fiscais às pessoas que invistam em projetos 
de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) que 
gerem RCE, autoriza a constituição de Fundos de In-
vestimento em Projetos de MDL (FIMDL) e dá outras 
providências.

Art. 2º A RCE constitui uma unidade padrão de 
redução de emissão de gases de efeito estufa, cor-
respondente a uma tonelada métrica de dióxido de 
carbono (CO2) equivalente, calculada de acordo com 
o Potencial de Aquecimento Global, definido na Deci-
são nº 2 da Conferência das Partes nº 3 (COP-3) ou 
conforme revisado subseqüentemente, de acordo com 
o art. 5º do Protocolo de Quioto.

Parágrafo único. A RCE é emitida em confor-
midade com o art. 12 do Protocolo de Quioto e seus 
requisitos, bem como com as disposições e procedi-
mentos definidos pela Comissão Interministerial de 
Mudança Global do Clima, criada pelo Decreto de 07 
de julho de 1999.

Art. 3º A RCE pode ser negociada em bolsas de 
mercadorias e futuros, bolsas de valores ou entidades 
de balcão organizado autorizadas a funcionar pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

§ 1º A RCE pode ser negociada nos mercados à 
vista e de liquidação futura, ou por meio de outra mo-
dalidade autorizada pela CVM.

§ 2º Os negócios realizados com a RCE nos 
mercados de bolsa ou de balcão organizado devem 
ser registrados eletronicamente pela entidade mante-
nedora do respectivo sistema de negociação.

§ 3º Cabe à CVM expedir as normas necessárias 
à execução do disposto neste artigo.

Art. 4º Pode ser excluído do lucro tributável pelo 
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e pela 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) o 
lucro decorrente das alienações de RCE realizadas 
nas bolsas e entidades referidas no art. 3º. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-
se também aos investidores estrangeiros de que trata 
o caput do art. 16 da Medida Provisória nº 2.189-49, 
de 23 de agosto de 2001.

Art. 5º Ficam isentas da Contribuição para o Pro-
grama de Integração Social (PIS) e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) as 
receitas decorrentes da alienação de RCE realizadas 
nas bolsas e entidades referidas no art. 3º. 

Art. 6º Na determinação da base de cálculo su-
jeita à incidência do Imposto de Renda das Pessoas 
Físicas (IRPF) pode ser deduzido o valor de aquisi-
ção de quotas de fundos de investimento em projetos 
de MDL. 

Art. 7º Fica autorizada a constituição de Fundos 
de Investimento em Projetos de MDL (FIMDL), sob 
a forma de condomínio, sem personalidade jurídica, 
caracterizando comunhão de recursos destinados à 
aplicação em projetos de MDL. 

§ 1º Compete à CVM, ouvida a Comissão Inter-
ministerial de Mudança Global do Clima, disciplinar a 
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constituição, o funcionamento e a administração dos 
FIMDL, observadas as disposições desta Lei e as nor-
mas gerais aplicáveis aos fundos de investimento. 

§ 2º As quotas dos FIMDL, emitidas sempre sob 
a forma nominativa ou escritural, constituem valores 
mobiliários sujeitos ao regime da Lei nº 6.385, de 7 de 
dezembro de 1976. 

§ 3º O titular das quotas de FIMDL: 
I – não pode exercer nenhum direito real sobre os 

bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo; 
II – não responde pessoalmente por nenhuma 

obrigação legal ou contratual, relativamente aos em-
preendimentos do Fundo ou da instituição administra-
dora, salvo quanto à obrigação de pagamento do valor 
integral das quotas subscritas. 

§ 4º À instituição administradora de FIMDL com-
pete: 

I – representá-lo ativa e passivamente, judicial e 
extrajudicialmente; 

II – responder pessoalmente pela evicção de di-
reito, na eventualidade da liquidação deste.

§ 5º Os rendimentos e ganhos de capital auferidos 
pelos FIMDL ficam isentos do Imposto sobre Opera-
ções de Crédito, Câmbio e Seguro (IOF), assim como 
do Imposto de Renda (IR) na fonte e na declaração 
de rendimentos. 

§ 6º Os rendimentos e ganhos de capital distri-
buídos pelos FIMDL, sob qualquer forma, ficam isen-
tos IOF e de IR. 

§ 7º Os ganhos de capital auferidos por pessoas 
físicas ou jurídicas não tributadas com base no lucro 
real, inclusive isentas, decorrentes da alienação ou 
resgate de quotas dos FIMDL, sujeitam-se à incidência 
do IR, à mesma alíquota prevista para a tributação de 
rendimentos obtidos na alienação ou resgate de quotas 
de Fundos Mútuos de Ações, considerando-se que: 

I – o ganho de capital é a diferença positiva en-
tre o valor de cessão ou regaste da quota e o custo 
médio atualizado da aplicação, observadas as datas 
de aplicação, resgate ou cessão, nos termos da legis-
lação pertinente; 

II – o ganho de capital é apurado em relação a 
cada resgate ou cessão, sendo permitida a compen-
sação do prejuízo havido em uma operação com o 
lucro obtido em outra, da mesma ou diferente espé-
cie, desde que de renda variável, dentro do mesmo 
exercício fiscal;

III – o imposto é pago até o último dia útil da pri-
meira quinzena do mês subseqüente àquele em que 
o ganho de capital for auferido;

IV – os rendimentos e ganhos de capital a que 
se refere o caput deste parágrafo e do anterior, se au-
feridos por investidores residentes ou domiciliados no 

exterior, ficam isentos de IR, nos termos da legislação 
aplicável a essa classe de contribuinte.

§ 8º O tratamento fiscal previsto neste artigo so-
mente incide sobre os rendimentos decorrentes de apli-
cações em FIMDL que atendam a todos os requisitos 
previstos nesta Lei e na respectiva regulamentação a 
ser baixada pela CVM. 

§ 9º Os rendimentos e ganhos de capital auferi-
dos por FIMDL que deixem de atender aos requisitos 
específicos desse tipo de Fundo sujeitam-se à tribu-
tação prevista no art. 43 da Lei nº 7.713, de 22 de de-
zembro de 1988.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação oficial.

Sala da Comissão, de 2008. – Deputado Antonio 
Carlos Mendes Thame, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

I – Relatório

Durante a discussão do meu parecer favorável, 
com substitutivo, ao Projeto de Lei nº 493/07, de auto-
ria do Deputado Eduardo Gomes, que “dispõe sobre a 
organização e regulação do mercado de Carbono na 
Bolsa de Valores do Rio de janeiro através da geração 
de Redução Certificada de Emissão – RCE em proje-
tos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL”, 
acatei as três sugestões apresentadas pelos Deputa-
dos Iran Barbosa e Leonardo Monteiro, por meio do 
voto em separado, ao substitutivo por mim apresen-
tado, de alteração da redação do parágrafo único do 
art. 2º, de aditamento de um § 1º ao art. 3º, renume-
rando-se os demais, e de aditamento de um art. 4º, 
renumerando-se os demais. Após, acatei, juntamente 
com o Deputado Leonardo Monteiro, nova alteração 
à redação do parágrafo único do art. 2º, apresentada 
pelo Deputado Luciano Pizzatto, os quais passaram 
a ter a seguinte redação:

Art. 2º ....................................................
Parágrafo único. A RCE referida no caput 

deve ser certificada por Entidade Operacional 
Designada (EOD) credenciada pelo Conselho 
Executivo de Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo, chancelada pelo INMETRO no processo 
de acreditação, sendo obrigatórias as seguin-
tes etapas de validação:

I – concepção do projeto;
II – validação e aprovação do projeto;
III – registro do projeto;
IV – monitoramento da atividade de pro-

jeto durante sua realização;
V – verificação e certificação do proje-

to;
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VI – emissão das Reduções Certificadas 
de Emissão.

Art. 3º..... ............................................ ...
§ 1º As RCE’s estão sujeitas aos dita-

mes da Lei 6.385 de 1976 quando ofertadas 
publicamente.

Art. 4º As operações de RCE são isentas 
de tributação de qualquer natureza.

II – Voto

Ante ao exposto, reitero meu voto favorável ao PL 
493/07, aos PLs nºs 494, 594 e 1.657, de 2007, com 
substitutivo, em anexo, contemplando as modificações 
acima apresentadas.

Sala da Comissão, 02 de abril de 2008. – Depu-
tado Antonio Carlos Mendes Thame, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, em reunião ordinária realizada hoje, apro-
vou unanimemente o Projeto de Lei nº 493/2007, os 
PL’s 494/2007, 594/2007 e 1657/2007, apensados, com 
substitutivo, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Antonio Carlos Mendes Thame, que apresentou 
complementação de voto. Os Deputados Arnaldo Jar-
dim, Iran Barbosa e Leonardo Monteiro apresentaram 
voto em separado, os dois últimos conjuntamente.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
André de Paula – Presidente, Ricardo Tripoli e Jorge 
Khoury – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Mendes 
Thame, Edson Duarte, Gervásio Silva, Givaldo Ca-
rimbão, Leonardo Monteiro, Luciano Pizzatto, Marina 
Maggessi, Paulo Teixeira, Rebecca Garcia, Reinaldo 
Nogueira, Rodovalho, Sarney Filho, Antônio Roberto, 
Homero Pereira e Luiz Carreira.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2008. – Deputa-
do André de Paula, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a Redução Certifica-

da de Emissão (RCE), prevê sua negociação nos mer-
cados de bolsa ou de balcão organizado, estabelece 
incentivos fiscais às pessoas que invistam em projetos 
de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) que 
gerem RCE, autoriza a constituição de Fundos de In-
vestimento em Projetos de MDL (FIMDL) e dá outras 
providências.

Art. 2º A RCE constitui uma unidade padrão de 
redução de emissão de gases de efeito estufa, cor-
respondente a uma tonelada métrica de dióxido de 
carbono (CO2) equivalente, calculada de acordo com 
o Potencial de Aquecimento Global, definido na Deci-
são nº 2 da Conferência das Partes nº 3 (COP-3) ou 

conforme revisado subseqüentemente, de acordo com 
o art. 5º do Protocolo de Quioto.

Parágrafo único. A RCE referida no caput deve 
ser certificada por Entidade Operacional Designada 
(EOD) credenciada pelo Conselho Executivo de Me-
canismo de Desenvolvimento Limpo, chancelada pelo 
INMETRO no processo de acreditação, sendo obriga-
tórias as seguintes etapas de validação:

I – concepção do projeto;
II – validação e aprovação do projeto;
III – registro do projeto;
IV – monitoramento da atividade de pro-

jeto durante sua realização;
V – verificação e certificação do proje-

to;
VI – emissão das Reduções Certificadas 

de Emissão.

Art. 3º A RCE pode ser negociada em bolsas de 
mercadorias e futuros, bolsas de valores ou entidades 
de balcão organizado autorizadas a funcionar pela Co-
missão de Valores Mobiliários (CVM).

§ 1º As RCE’s estão sujeitas aos ditames da Lei 
6.385 de 1976 quando ofertadas publicamente.

§ 2º A RCE pode ser negociada nos mercados à 
vista e de liquidação futura, ou por meio de outra mo-
dalidade autorizada pela CVM.

§ 3º Os negócios realizados com a RCE nos 
mercados de bolsa ou de balcão organizado devem 
ser registrados eletronicamente pela entidade mante-
nedora do respectivo sistema de negociação.

§ 4º Cabe à CVM expedir as normas necessárias 
à execução do disposto neste artigo.

Art. 4º As operações de RCE são isentas de tri-
butação de qualquer natureza.

Art. 5º Pode ser excluído do lucro tributável pelo 
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e pela 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) o 
lucro decorrente das alienações de RCE realizadas 
nas bolsas e entidades referidas no art. 3º. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-
se também aos investidores estrangeiros de que trata 
o caput do art. 16 da Medida Provisória nº 2.189-49, 
de 23 de agosto de 2001.

Art. 6º Ficam isentas da Contribuição para o Pro-
grama de Integração Social (PIS) e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) as 
receitas decorrentes da alienação de RCE realizadas 
nas bolsas e entidades referidas no art. 3º. 

Art. 7º Na determinação da base de cálculo su-
jeita à incidência do Imposto de Renda das Pessoas 
Físicas (IRPF) pode ser deduzido o valor de aquisi-
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ção de quotas de fundos de investimento em projetos 
de MDL. 

Art. 8º Fica autorizada a constituição de Fundos 
de Investimento em Projetos de MDL (FIMDL), sob 
a forma de condomínio, sem personalidade jurídica, 
caracterizando comunhão de recursos destinados à 
aplicação em projetos de MDL. 

§ 1º Compete à CVM, ouvida a Comissão Inter-
ministerial de Mudança Global do Clima, disciplinar a 
constituição, o funcionamento e a administração dos 
FIMDL, observadas as disposições desta Lei e as nor-
mas gerais aplicáveis aos fundos de investimento. 

§ 2º As quotas dos FIMDL, emitidas sempre sob 
a forma nominativa ou escritural, constituem valores 
mobiliários sujeitos ao regime da Lei nº 6.385, de 7 de 
dezembro de 1976. 

§ 3º O titular das quotas de FIMDL: 
I – não pode exercer nenhum direito real sobre os 

bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo; 
II – não responde pessoalmente por nenhuma 

obrigação legal ou contratual, relativamente aos em-
preendimentos do Fundo ou da instituição administra-
dora, salvo quanto à obrigação de pagamento do valor 
integral das quotas subscritas. 

§ 4º À instituição administradora de FIMDL com-
pete: 

I – representá-lo ativa e passivamente, judicial e 
extrajudicialmente; 

II – responder pessoalmente pela evicção de di-
reito, na eventualidade da liquidação deste.

§ 5º Os rendimentos e ganhos de capital auferidos 
pelos FIMDL ficam isentos do Imposto sobre Opera-
ções de Crédito, Câmbio e Seguro (IOF), assim como 
do Imposto de Renda (IR) na fonte e na declaração 
de rendimentos. 

§ 6º Os rendimentos e ganhos de capital distri-
buídos pelos FIMDL, sob qualquer forma, ficam isen-
tos IOF e de IR. 

§ 7º Os ganhos de capital auferidos por pessoas 
físicas ou jurídicas não tributadas com base no lucro 
real, inclusive isentas, decorrentes da alienação ou 
resgate de quotas dos FIMDL, sujeitam-se à incidência 
do IR, à mesma alíquota prevista para a tributação de 
rendimentos obtidos na alienação ou resgate de quotas 
de Fundos Mútuos de Ações, considerando-se que: 

I – o ganho de capital é a diferença positiva en-
tre o valor de cessão ou regaste da quota e o custo 
médio atualizado da aplicação, observadas as datas 
de aplicação, resgate ou cessão, nos termos da legis-
lação pertinente; 

II – o ganho de capital é apurado em relação a 
cada resgate ou cessão, sendo permitida a compen-
sação do prejuízo havido em uma operação com o 

lucro obtido em outra, da mesma ou diferente espé-
cie, desde que de renda variável, dentro do mesmo 
exercício fiscal;

III – o imposto é pago até o último dia útil da pri-
meira quinzena do mês subseqüente àquele em que 
o ganho de capital for auferido;

IV – os rendimentos e ganhos de capital a que 
se refere o caput deste parágrafo e do anterior, se au-
feridos por investidores residentes ou domiciliados no 
exterior, ficam isentos de IR, nos termos da legislação 
aplicável a essa classe de contribuinte.

§ 8º O tratamento fiscal previsto neste artigo so-
mente incide sobre os rendimentos decorrentes de apli-
cações em FIMDL que atendam a todos os requisitos 
previstos nesta Lei e na respectiva regulamentação a 
ser baixada pela CVM. 

§ 9º Os rendimentos e ganhos de capital auferi-
dos por FIMDL que deixem de atender aos requisitos 
específicos desse tipo de Fundo sujeitam-se à tribu-
tação prevista no art. 43 da Lei nº 7.713, de 22 de de-
zembro de 1988.

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

Sala das Comissões, 02 de abril de 2008. – De-
putado André de Paula, Presidente.

VOTO EM SEPARADO  
DO DEPUTADO ARNALDO JARDIM

O Protocolo de Kyoto, firmado em 1997, previu 
que países considerados poluidores mundiais deveriam 
alcançar metas de redução de emissões de gases de 
efeito estufa no período compreendido entre 2008 e 
2012. O instrumento, cuja adesão é quase mundial, 
permite que os países considerados não poluidores, 
entre os quais o Brasil, vendam quotas de redução 
de emissões, as chamadas Reduções Certificadas 
de Emissões – RCEs. Nesse contexto, o Brasil é tido 
como um dos maiores potenciais geradores de RCEs, 
o que trará benefícios econômicos e sociais. 

Dessa forma, é importante que, desde o início, 
o mercado se mostre atrativo para os investidores, 
devendo o Brasil conceder incentivos fiscais que ga-
rantam aos empreendedores nacionais de Projeto 
MDL melhores condições para participarem desse 
promissor e importante mercado, haja vista que sem-
pre haverá preferência por projetos desonerados da 
carga tributária.

Além disso, o mercado de carbono pode se apre-
sentar como importante atrativo de investimentos para 
pessoas físicas e jurídicas, que eventualmente possam 
participar do mercado de venda de Reduções Certifi-
cadas de Emissões.
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Desta forma, entendo que sejam necessárias 
alterações na Proposição em tela, promovendo a de-
soneração tributária dos Projetos de MDL e facilitando 
a implementação desses empreendimentos. A seguir, 
apresento meu voto em separado, na expectativa de 
que seja acatado pelo Relator.

SUBSTITUTIVO  
AOS PROJETOS DE LEI Nº 493 E 594, DE 2007

Dispõe sobre a Redução Certificada 
de Emissão (RCE) e prevê sua negocia-
ção nos mercados de bolsa ou de balcão 
organizado.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a Redução Certifi-

cada de Emissão (RCE) e prevê sua negociação nos 
mercados de bolsa ou de balcão organizado.

Art. 2º A RCE constitui uma unidade padrão de 
redução de emissão de gases de efeito estufa, cor-
respondente a uma tonelada métrica de dióxido de 
carbono (CO2) equivalente, calculada de acordo com 
o Potencial de Aquecimento Global, definido na Deci-
são nº 2 da Conferência das Partes nº 3 (COP-3) ou 
conforme revisado subseqüentemente, de acordo com 
o art. 5º do Protocolo de Quioto.

Parágrafo único. A RCE referida no caput deve 
ser certificada por Entidade Operacional Designada 
(EOD) credenciada pelo Conselho Executivo do Me-
canismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), designada 
pela COP e registrada junto à Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM).

Art. 3º A RCE pode ser negociada, como ativo 
financeiro, em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas 
de valores ou entidades de balcão organizado autori-
zadas a funcionar pela CVM.

§1º A RCE pode ser negociada nas modalidades à 
vista, a termo, opção ou outra autorizada pela CVM.

§2º O registro dos negócios realizados com a RCE 
nos mercados de bolsa ou de balcão organizado deve 
ser atualizado eletronicamente pela entidade mante-
nedora do respectivo sistema de negociação.

§3º Cabe à CVM expedir as normas necessárias 
à execução do disposto neste artigo.

Art. 4º Isenta-se do Imposto de Renda da Pes-
soa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL) o lucro apurado entre o valor da 
implementação do MDL e o valor de venda das RCEs, 
decorrentes de operações de exportação.

Art. 5º Aplica-se o disposto no artigo anterior à 
Contribuição para o Programa de Integração Social – 
PIS/PASEP e à Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social – COFINS.

Art. 6º Na determinação da base de cálculo su-
jeita à incidência do Imposto de Renda das Pessoas 
Físicas, será deduzido o lucro apurado entre o valor 
de compra e o valor de venda das RCEs na aplicação 
em fundos de investimento em projetos de MDL.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação oficial.

Sala da Comissão, 03 de abril de 2008. – Depu-
tado Arnaldo Jardim, PPS/SP.

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS DEPUTADOS  
IRAN BARBOSA E LEONARDO MONTEIRO

As ações decorrentes do atual modelo econômi-
co e das atividades industriais estão provocando alte-
rações na biosfera, tendo como resultado o aumento 
da concentração de Gases de Efeito Estufa, GEE, na 
atmosfera medido no período de 1750, revolução in-
dustrial, até 1998, patamar de estabilização industrial, 
economia em pleno emprego, dos países desenvolvi-
dos. Esta alteração de GEE na atmosfera do planeta 
terá como efeito um aumento da temperatura média 
planetária na ordem de 1,4 até 5,8º C nos próximos 
100 anos, de acordo com o Painel Intergovernamental 
de Mudanças do Clima, IPCC, em estudo publicado 
no ano de 2001. É relevante lembrar que são conside-
rados GEE’s os gases dióxido de carbono,CO2, meta-
no, CH4 , óxido nitroso, N2O, hezafluoreto de enxofre, 
SF6, e as famílias dos perfluorcarbonos, compostos 
completamente fluorados, em especial erfluormetano, 
CF4, e perfluoretono, C2F6, e hidrofluocarbonos, HFCs. 
Com efeito, as nações do mundo em 1992, durante a 
Rio 92, estabeleceram a Convenção do Clima, tendo 
como objetivo principal o estabelecimento de metas 
de redução e estabilização das emissões dos GEE’s, 
com o intuito de combater as ameaças das mudanças 
climáticas que , fatalmente, irão por em perigo a se-
gurança alimentar mundial, os ecossistemas, a saúde 
humana e a própria permanência do homem no pla-
neta terra. Neste diapasão em 1997 foi negociado o 
Protocolo de Kyoto, estabelecendo limites de emissão 
dos GEE’s dos países desenvolvidos. O protocolo de 
Kyoto entrou em vigor no ano de 2005, sem o apoio 
dos EUA, um dos maiores poluidores do planeta. É 
relevante salientar que o referido protocolo dividiu as 
nações do mundo em países investidores, anexo I, e 
países hospedeiros em desenvolvimento. Salientamos 
que os países do anexo I possuem metas de redução 
enquanto os países em desenvolvimento não. Isso se 
dá pelo fato de que o princípio basilar do protocolo de 
Kyoto é o da responsabilidade comum, porém diferen-
ciada. Assim os países que não constam no anexo I 
podem ter mais flexibilidade nos seus projetos de de-
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senvolvimento, porém, compromissados à utilização 
de tecnologias ambientalmente sadias. 

O protocolo estabeleceu três mecanismos inter-
nacionais de mercados inovadores, quais sejam:

Comércio de Emissões, CE;
Implementação Conjunta, IC;
Mecanismo de Desenvolvimento Lim-

po, MDL. 

Estes mecanismos têm como objetivo proporcio-
nar que os países do anexo I possam minimizar seus 
custos para alcançar suas metas de redução de GEE’s, 
diminuindo as emissões em países cujo custo marginal 
de abatimento seja menor do que em país de origem 
da emissão. Neste contexto o MDL possui uma parti-
cularidade, qual seja, a finalidade de contribuir para o 
desenvolvimento sustentável dos países em desenvol-
vimento. Destarte, o Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo, MDL, do protocolo de Kyoto configura-se como 
uma oportunidade para o Brasil alavancar os recursos 
financeiros necessários para projetos de desenvolvi-
mento sustentável e , por conseguinte, proporcionar 
um maior conhecimento cientifico sobre o tema e in-
crementar o desenvolvimento tecnológico nacional. 

O Brasil tem como vocação para projetos do MDL 
os ligados a:

Geração de energia limpa;
Agricultura e florestas;
Resíduos sólidos urbanos.

Com o objetivo de regulamentar, no Brasil, o mer-
cado de Carbono o Deputado Eduardo Gomes, PSDB/
TO, apresentou o PL 493 de 2007, tendo apenso a 
este o PL 594 de 2007 de autoria do Deputado Carlos 
Souza, PP/AM. Os projetos guardam semelhanças, 
mas diferem na medida em que o PL principal inten-
ta regulamentar o mercado de carbono tendo vistas 
a comercialização dos créditos de carbono na Bolsa 
de Valores do Rio de Janeiro, enquanto o apenso não 
trata de um nicho de mercado específico. Na comissão 
de Meio ambiente foi apresentado parecer favóravel a 
ambas as propostas na forma de um substitutivo de 
autoria do deputado Mendes Thame, PSDB/SP.

O substitutivo aos Projetos em estudo, traz o âma-
go dos dois projetos, a natureza jurídica das RCE’s, e 
da melhor forma ao seu objetivo. Com efeito o Subs-
titutivo considera que as Reduções Certificadas de 
Emissões (RCE) possam ser negociadas como ativo 
financeiro em bolsa de mercadorias e futuros, bolsa 
de valores ou entidades de balcão organizado auto-
rizadas a funcionar pela Comissão de valores Mobili-
ários, CVM. Como podemos notar o substitutivo traz 
novos elementos para a definição da natureza jurídi-

ca dos Créditos de Carbono. A opção do relator, foi a 
de manter o pensamento inicial dos PL originais que 
é a de configurar a RCE como ativo financeiro. Desta 
forma vale uma breve explanação à luz do direito pri-
vado. De acordo com as bases deste ramo do Direito, 
bens são valores materiais ou imateriais, que podem 
ser objeto de uma relação de direito. Desta forma os 
bens podem abranger coisas corpóreas e incorpóreas, 
ou seja, podem ser tangíveis ou intangíveis.

Neste contexto os bens corpóreos são aqueles 
que têm existência física, ao passo que os bens incor-
póreos “não têm existência tangível. São direitos das 
pessoas sobre as coisas, sobre o produto de seu in-
telecto, ou em relação a outra pessoa, com valor eco-
nômico: direitos autorais, créditos, invenções” .

Isto é, os bens incorpóreos são aqueles que, 
apesar de não terem existência física, interessam ao 
mundo jurídico, sobretudo por apresentarem valor eco-
nômico para os seres humanos.

A partir de tais definições, pilares do ramo do di-
reito privado que cuida do estudo das coisas, podemos 
classificar os “Créditos de Carbono” como bens incor-
póreos, imateriais ou intangíveis, tendo em vista que 
estes não têm existência física, mas são reconhecidos 
pela ordem jurídica ,Protocolo de Kyoto, tendo valor 
econômico a humanidade, uma vez que são passíveis 
de negociação.

Portanto, pode-se afirmar, que os “Créditos de 
Carbono” caracterizam-se como:

1 – direitos de seus detentores, ou seja, ativos 
intangíveis puros, ou;

2 – forma de derivativos, ativos financeiros.
Assim podemos notar que há duas linhas de pen-

samentos para a natureza jurídica de uma RCE: a que 
a considera um intangível puro e a que a considera um 
valor mobiliário. Com efeito os derivativos são ativos 
financeiros ou valores mobiliários cujo valor e ca-
racterísticas de negociação derivam do ativo que lhes 
serve de referência, de tal forma que nas operações no 
mercado financeiro envolvendo derivativos, o valor das 
transações deriva do comportamento futuro de outros 
mercados, como o de ações, câmbio ou juros.

Significa dizer que o Mercado de Derivativos é 
o mercado no qual a formação dos preços deriva dos 
preços do mercado à vista. Neste universo, podemos 
identificar os mercados futuros, os mercados a termo, 
os mercados de opções e o mercado de swaps.

Vale lembrar que o substitutivo autoriza a ne-
gociação destas RCE’s na forma de ativo financeiro, 
que é o mercado no qual a formação de seus preços 
deriva dos preços do mercado à vista, com regulação 
do Estado.
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Já o conceito de intangível puro trata a comer-
cialização das RCE como uma operação de compra 
e venda, não sendo necessário a presença do estado 
como regulador da transação. 

É relevante lembrar que a natureza jurídica das 
RCE’s é que dará, ou não, a viabilidade da sua nego-
ciação em sistemas de bolsa seja de mercado futuro, 
valores ou balcão organizado. Assim, vale um exercício 
sobre a tributação incidente sobre as RCE’s em con-
siderando-as como ativo financeiro, ou seja um valor 
mobiliário, conforme estabelece a Lei 6385 de 1976.

Desta forma, podemos aferir que teremos três 
tipos de incidência tributária no conceito aderido pelo 
relator às RCE’s: 

1 – Imposto de renda da Pessoa Jurídi-
ca, IRPJ; 

2 – Contribuição Social Sobre o Lucro, 
CSLL;

3 – Imposto sobre Operações financei-
ras, IOF.

Aliás, é relevante lembrar que cada tonelada de 
GEE, Gás de Efeito Estufa, capturado ou não emitido 
ao meio ambiente, equivale a uma RCE, e que cada 
RCE irá gerar um crédito de carbono. Atualmente o 
preço de mercado de uma RCE é de 2 a 4 Euros, para 
projetos florestais e de 10 a 15 Euros para projetos da 
área de energia. Desta forma podemos fazer um exer-
cício fiscal na operação de uma RCE, proveniente de 
projeto de florestal com o custo na ordem de 4 Euros 
por RCE, dando as seguintes alíquotas , conforme le-
gislação tributária em vigor:

IRPJ = 15% sobre o lucro real, presumido 
ou apurado, podendo ter um adicional de 10% 
na parcela que exceder 20 mil Reais pelo nú-
mero dos meses da apuração do lucro real; 

CSLL= 9% com a mesma regra para tri-
butação do IRPJ que exceder 20 mil Reais; 

IOF= 1,25 % ao dia sobre o valor da ope-
ração de crédito. 

Aplicando-se as alíquotas em vigor temos que 
para cada 4 Euros em RCE o investidor irá pagar , 
aproximadamente, 2,46 Euros de impostos. Tal carga 
tributária poderá matar a negociação de RCE’s no Brasil. 
Neste diapasão, o governo federal editou, em 2004, a 
MP 206, convertida na Lei 11.033/04, que, dentre ou-
tros assuntos, tratou da isenção do IR na fonte e na 
declaração de reajuste anual a remuneração produzida 
por letras hipotecárias, certificados de recebíeis imo-
biliários e letras de crédito imobiliário. Neste contexto 
devemos buscar saída semelhante para as RCE’s. 

Além desta questão, temos que o artigo 2º do 
substitutivo traz um parágrafo único, que ao nosso ver, 
é pernicioso ao trâmite existente para a certificação da 
RCE previsto no Protocolo de Kyoto. Diz o texto:

Parágrafo único. A RCE referida no caput deve 
ser certificada por Entidade Operacional Designada 
(EOD) credenciada pelo Conselho Executivo do Me-
canismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), designada 
pela COP e registrada junto à Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM).

É de conhecimento meridiano que a certifica-
ção da RCE constitui-se em 6 etapas distintas para a 
validação e registro e não em três , conforme prevê o 
referido parágrafo. Ademais, não cabe a CVM torna-se 
instância de validação de projetos de RCE, pois a sua 
atribuição, que é prevista na lei 6385 de 1976, entre 
outras é a de fiscalizar permanentemente as ativida-
des e os serviços do mercado de valores mobiliários. 
Como podemos notar não cabe a CVM atuar como 
instância de validação de projetos de MDL, sendo 
certo que esta função é de competência do comitê 
executivo do MDL. 

Entendemos que o PL é de fundamental impor-
tância, pois já há em andamento várias transações en-
volvendo as RCE’s no Brasil sem o seu devido marco 
legal. Desta forma sugerimos algumas mudanças ao 
texto do substitutivo que submetemos ao relator para 
sua apreciação, e sujeitamos o nosso voto favorável 
à proposição em tela à aceitação por parte do relator 
das sugestões que se seguem. 

Sala das comissões 24 de setembro de 2007. – 
Iran Barbosa, Deputado Federal PT/SE; Leonardo 
Monteiro.

Sugestões de emendas do deputado Iran Barbosa 
ao substitutivo ao PL 493 de 2007 e seu apenso.

Sugestão 1:

Dá-se ao parágrafo único do artigo 2º a seguin-
te redação:

Parágrafo único. A RCE referida no caput deve 
ser certificada por Entidade Operacional Designada 
(EOD) credenciada pelo Conselho Executivo de Meca-
nismo de desenvolvimento Limpo, sendo obrigatórias 
as seguintes etapas de validação:

concepção do projeto;
validação e aprovação do projeto;
registro do projeto;
monitoramento da atividade de projeto 

durante sua realização;
Verificação e certificação do projeto;
Emissão das Reduções Certificadas de 

Emissão.



Abril de 2008 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 19 16445 

Sugestão 2:

Acrescente-se § 1º , renumerando-se os demais, 
ao artigo 3º com a seguinte redação:

Arti 3º ................ ...................................
§ 1º As RCE’s estão sujeitas aos dita-

mes da Lei 6385 de 1976 quando ofertadas 
publicamente.

Sugestão 3:

Acrescente-se artigo 4º, renumerando-se os de-
mais, com a seguinte redação:

Art 4º. As operações de RCE são isentas 
de tributação de qualquer natureza.

Sala das comissões 24 de setembro de 2007. – 
Iran Barbosa, Deputado Federal PT/SE, Leonardo 
Monteiro.

PROJETO DE LEI Nº 1.231-A, DE 2007 
(Do Sr. Eduardo Gomes)

Estabelece prazo para o refinancia-
mento de dívidas de responsabilidade dos 
Municípios; tendo parecer da Comissão de 
Finanças e Tributação, pela não implicação 
da matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não caben-
do pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela 
aprovação, com Substitutivo (relator: DEP. 
JORGE KHOURY).

Despacho: Às Comissões de Finanças e 
Tributação (mérito e Art. 54, RICD) e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

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

PUBLICAÇÃO DO PARECER  
DA COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O Projeto de Lei n.º 1.231, de 2007, pretende 
modificar parcialmente a Medida Provisória n.º 2.185-
35, de 24 de agosto de 2001, que trata da assunção e 
refinanciamento pela União da dívida pública mobiliária 
e de outras dívidas cuja natureza foi ali especificada.

No presente caso, a proposição pretende ampliar 
de nove para dez anos, contados a partir de 30 de ju-
nho de 1999, o prazo para que os Municípios, entre 
as exclusões previstas no § 1º do art. 8º daquela me-
dida provisória, possam contrair novos empréstimos 
ou financiamentos em organismos financeiros multi-
laterais e em instituições de fomento e cooperação li-

gadas a governos estrangeiros que tenham avaliação 
positiva da agência financiadora, no Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e 
na Caixa Econômica Federal, desde que destinados 
exclusivamente à complementação de programas em 
andamento.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, não foram ofere-
cidas emendas ao Projeto de Lei em tela.

II – Voto do Relator

Não cabe, de plano, manifestação sobre a ade-
quação orçamentária e financeira do Projeto de Lei 
n.º 1.231, de 2007, já que ele não traz maiores reper-
cussões na receita ou na despesa pública na esfera 
federal.

Estamos nesta oportunidade examinando uma 
matéria que se limita a dilatar o prazo de 9 para 10 
anos, contados a partir de 30 de junho de 1999, esta-
belecido na Lei n.º 11.452, de 2007, na alteração que 
esta lei promoveu na Medida Provisória n.º 2.185– 35, 
de 24 de agosto de 2001, para que os Municípios, en-
tre as exclusões previstas no § 1º do art. 8º daquela 
medida provisória, possam contrair novos empréstimos 
ou financiamentos em organismos financeiros multi-
laterais e em instituições de fomento e cooperação li-
gadas a governos estrangeiros que tenham avaliação 
positiva da agência financiadora, no Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e 
na Caixa Econômica Federal, desde que destinados 
exclusivamente à complementação de programas em 
andamento.

De outra parte, não vemos maiores óbices à 
aprovação da proposição, tendo em vista que ela pode 
trazer grandes benefícios financeiros para os Municí-
pios, com a vantagem adicional de não colocar em 
risco o ajuste fiscal acordado durante processo de re-
negociação das dívidas daqueles entes com a União, 
ao amparo da Medida Provisória n.º 2.185– 35, de 24 
de agosto de 2001.

O prazo inicial para a decisão acima foi inicial-
mente fixado na retrocitada medida provisória em três 
anos, a partir de 30 de junho de 1999, tendo sido pror-
rogado mais tarde para sete anos, pela Lei n.º 11.131, 
de 2005, e, mais recentemente, para 9 anos, pela Lei 
n.º 11.452, de 2007.

É interessante recapitular os aspectos da Medi-
da Provisória n.º 2.185– 35, de 24 de agosto de 2001, 
com os quais a presente matéria se relaciona.

O art. 8º da Medida Provisória n.º 2.185– 35, de 
2001, estabeleceu severas restrições à contratação de 
novas operações de crédito por parte dos Municípios, 
conforme observamos abaixo:
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“Art. 8o O contrato de refinanciamento 
(entre a União e os Municípios) de dívidas 
deverá prever que o Município: 

I – somente poderá emitir novos títulos 
da dívida pública mobiliária municipal interna 
ou externa, após a integral liquidação da dí-
vida objeto do refinanciamento previsto nesta 
Medida Provisória; e

II – somente poderá contrair novas dí-
vidas, inclusive operações de Antecipação 
de Receita Orçamentária, se a dívida finan-
ceira total do Município for inferior à sua RLR 
anual.”

A partir da aprovação da Lei n.º 11.131, de 2005, 
ficou estabelecido no § 1º do mencionado art. 8º da 
Medida Provisória n.º 2.185– 35, de 2001, que seriam 
excluídas das vedações a que se refere o inciso II do 
caput do mesmo artigo:

I – a contratação de operações de crédito insti-
tuídas por programas federais, destinadas à moderni-
zação e ao aparelhamento da máquina administrativa 
dos Municípios; 

II – os empréstimos ou financiamentos em orga-
nismos financeiros multilaterais e em instituições de 
fomento e cooperação ligadas a governos estrangeiros 
que tenham avaliação positiva da agência financiadora, 
no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES e na Caixa Econômica Federal, desde 
que contratados no prazo de 9 (nove) anos contados 
a partir de 30 de junho de 1999 e destinados exclusi-
vamente à complementação de programas em anda-
mento; (Redação dada pela Lei nº 11.452, de 2007.) 
(Grifos nossos por se tratar da matéria a que estamos 
referindo-nos.)

III – as operações de crédito destinadas à im-
plantação de projeto de melhoria em sistemas de ilu-
minação pública, no âmbito do Programa Nacional de 
Iluminação Pública Eficiente – Reluz. 

O Projeto de Lei n.º 1.231, de 2007, apenas am-
plia o prazo de 9 anos para 10 anos, a que se refere 
o inciso II do § 1º constante do art. 8º da Medida Pro-
visória n.º 2.185– 35, de 2001. Daí a razão de nosso 
apoio à presente proposição.

Nada obstante, estamos sugerindo, por meio 
de nosso substitutivo, uma nova redação ao texto da 
proposição, exatamente como foi feito por ocasião da 
redação que foi dada à matéria na Lei n.º 11.452, de 
2007, sempre com o objetivo de facilitar a interpretação 
da norma, respeitando o teor original da proposição, 
nos seguintes termos:

“Art. 1º O inciso II do § 1º do art. 8º da Medida 
Provisória no 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, pas-
sa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 8º  ..................................................
§ 1º  .......................................................
I –  .........................................................  
II – os empréstimos ou financiamentos 

em organismos financeiros multilaterais e em 
instituições de fomento e cooperação ligadas 
a governos estrangeiros que tenham avaliação 
positiva da agência financiadora, no Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial – BNDES e na Caixa Econômica Federal, 
desde que contratados no prazo de 10 (dez) 
anos contados a partir de 30 de junho de 1999 
e destinados exclusivamente à complementa-
ção de programas em andamento;

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

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

Nada havendo a relatar de relevante em relação à 
presente matéria, concluímos nosso voto, reafirmando 
que não cabe no presente caso exame de adequação 
orçamentária e financeira. No mérito, pelos motivos ex-
postos, votamos pela aprovação do Projeto de Lei n.º 
1.231, de 2007, na forma de nosso substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 1º de novembro de 2007. – 
Deputado Jorge Khoury, Relator.

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI No 1.231, DE 2007

Estabelece prazo para o refinancia-
mento de dívidas de responsabilidade dos 
Municípios.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso II do § 1º do art. 8º da Medida Pro-

visória no 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 8º  ..................................................
§ 1º  .......................................................
I –  .........................................................  
II – os empréstimos ou financiamentos 

em organismos financeiros multilaterais e em 
instituições de fomento e cooperação ligadas 
a governos estrangeiros que tenham avaliação 
positiva da agência financiadora, no Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial – BNDES e na Caixa Econômica Federal, 
desde que contratados no prazo de 10 (dez) 
anos contados a partir de 30 de junho de 1999 
e destinados exclusivamente à complementa-
ção de programas em andamento; (NR)

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

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

Sala da Comissão, 1º de novembro de 2007. – 
Deputado Jorge Khoury, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu-
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, 
pela não implicação da matéria com aumento ou dimi-
nuição da receita ou da despesa públicas, não caben-
do pronunciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária e, no mérito, pela aprovação do Projeto 
de Lei nº 1.231/07, com Substitutivo, nos termos do 
parecer do relator, Deputado Jorge Khoury.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:  
Pedro Eugênio, Presidente; Félix Mendonça e Antonio 
Palocci, Vice-Presidentes; Aelton Freitas, Alfredo Ka-
efer, Carlito Merss, Carlos Melles, Eduardo Amorim, 
Fernando Coruja, Guilherme Campos, João Dado, João 
Leão, José Pimentel, Júlio Cesar, Luiz Carlos Hauly, 
Luiz Carreira, Manoel Junior, Max Rosenmann, Pedro 
Novais, Pepe Vargas, Rodrigo Rocha Loures, Virgílio 
Guimarães, Devanir Ribeiro, Duarte Nogueira, Eduar-
do Cunha, Jorge Khoury, Nelson Bornier, Otavio Leite 
e Tonha Magalhães.

Sala da Comissão, 16 de abril de 2008. – Depu-
tado Pedro Eugênio, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.332-A, DE 2007 
(Do Sr. Beto Mansur)

Altera o art. 4º, da Lei nº 10.201, de 14 
de fevereiro de 2001, que instituiu o Fundo 
Nacional de Segurança Pública, para incluir 
o serviço telefônico de recebimento de infor-
mações e a premiação dos que oferecerem 
informações que auxiliem nas investiga-
ções policiais; tendo parecer da Comissão 
de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, pela aprovação deste e do de 
nº 1.432/07, apensado, com substitutivo (re-
lator: DEP. GUILHERME CAMPOS).

Despacho: Às Comissões de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado; Fi-
nanças e Tributação (Art. 54 RICD) e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

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

PUBLICAÇÃO DO PARECER  
DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  

E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

I – Relatório

Vem a esta Comissão, dentro do campo temáti-
co, o projeto em apreço, de autoria do nobre Deputado 
Beto Mansur, alterando, nos termos da ementa, o art. 
4º da Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, que 
instituiu o Fundo Nacional de Segurança Pública, para 

incluir o serviço telefônico de recebimento de informa-
ções e a premiação dos que oferecerem informações 
que auxiliem nas investigações policiais.

Ao justificar sua proposição, o autor entende 
que, para que o Estado atue na modernização e no 
aprimoramento da Legislação de Segurança Pública, 
há a necessidade de mais duas ações que não cons-
tam do rol de projetos que podem ser apoiados com 
os recursos do Fundo Nacional de Segurança Públi-
ca (FNSP):

a recepção do recebimento de informa-
ções passadas voluntariamente pelos cida-
dãos; e

a premiação, em dinheiro, para as pes-
soas que auxiliarem, com informações, na 
resolução de crimes.

Ao prosseguir na sua justificação, o autor faz ver 
que essa medidas levariam à valorização das pessoas 
e a incentivá-las a participar das ações positivas no 
combate ao crime, inclusive pela premiação em dinheiro 
pelo oferecimento de informações, no que teria alguma 
analogia com o instituto da delação premiada.

Apresentada em 14 de junho de 2007, a propo-
sição foi distribuída, no dia 28 do mesmo mês, à apre-
ciação da Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado (CSPCCO), da Comissão de Fi-
nanças e Tributação (CFT) e da Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (CCJC), nos termos do 
que dispõem os art. 24, inciso II, e 54, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados (RICD).

A esta proposição foi apensado, em 9 de julho 
de 2007, o Projeto de Lei nº 1.432, de 2007, do De-
putado William Woo, que não pretende alterar a Lei 
nº 10.201/01, mas apenas dispor sobre o serviço te-
lefônico de recepção de denúncias ao lado de outras 
providências.

O autor do projeto apensado, mais abrangente 
no seu objeto, justificou-o na mesma linha do autor do 
principal, buscando valorizar a participação da socie-
dade na solução de crimes, com o “Disque-Denúncia” 
pretendendo incentivar a sociedade para que se engaje 
no enfrentamento ao crime, uma vez que a segurança 
pública é de responsabilidade de todos os cidadãos. Por 
esse caminho, estariam proporcionados instrumentos 
legais para que sejam oferecidos sigilo e prêmios por 
informação que leve à elucidação de crimes.

Para não deixar margem a dúvidas, a proposi-
ção principal trata da aplicação de recursos do FNSP; 
enquanto a apensada, de procedimentos relativos ao 
chamado serviço de “Disque-Denúncia”.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas.
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É o relatório.

II – Voto do Relator

Na forma do disposto no Regimento Interno da 
Casa (artigo 32, XVI, b e g), cabe a esta Comissão 
Permanente a análise de matéria relativa à violência, 
seja urbana ou rural, bem como das matérias referentes 
aos órgãos institucionais da segurança pública.

O projeto principal vislumbra apenas o acréscimo 
de incisos de modo a assegurar recursos oriundos do 
Fundo Nacional de Segurança Pública para a instituição 
do serviço telefônico para recebimento de denúncias 
e para a premiação em dinheiro por informações que 
levem à solução de crimes

Deixando isso bem claro, transcreve-se a reda-
ção atual do art. 4º da Lei nº 10.201, de 14 de feve-
reiro de 2001:

Art. 4º O FNSP apoiará projetos na área de segu-
rança pública destinados, dentre outros, a: (Redação 
dada pela Lei nº 10.746, de 10.10.2003)

I – reequipamento, treinamento e qua-
lificação das polícias civis e militares, cor-
pos de bombeiros militares e guardas muni-
cipais; (Redação dada pela Lei nº 10.746, de 
10.10.2003)

II – sistemas de informações, de inteligên-
cia e investigação, bem como de estatísticas 
policiais; (Redação dada pela Lei nº 10.746, 
de 10.10.2003)

III – estruturação e modernização da po-
lícia técnica e científica; (Redação dada pela 
Lei nº 10.746, de 10.10.2003)

IV – programas de polícia comunitá-
ria; e (Redação dada pela Lei nº 10.746, de 
10.10.2003)

V – programas de prevenção ao delito e 
à violência. (Redação dada pela Lei nº 10.746, 
de 10.10.2003)

A ele, nos termos da proposição principal, apenas 
seriam apensados os dois incisos seguintes:

VI – serviço telefônico para recebimen-
to de denúncias, com garantia de sigilo para 
o usuário;

VII – premiação, em dinheiro, para infor-
mações que levem a resolução de crimes.

Diante da criminalidade que hoje grassa no País 
e dos resultados significativos no combate aos delitos, 
que se multiplicam a olhos vistos, quando se dispõe 
de informações transmitidas aos órgãos de segurança 
pública pelos cidadãos, é indiscutível a necessidade 
de se institucionalizar toda a forma de colaboração 

possível; no que as duas proposições aqui apensadas 
foram muito felizes no que idealizaram.

Todavia, o projeto apensado, apesar dos pontos 
de conexão com o principal, é bem mais abrangente 
e busca outras finalidades, não se confundindo com 
o primeiro.

Assim, enquanto a proposição principal busca 
a provisão de recursos do FNSP para a execução 
de determinadas atividades, o proposição apensada 
está em nível de execução, atribuindo obrigações para 
empresas concessionárias de serviços públicos de 
transporte terrestre e para os entes políticos da Fe-
deração, ainda que envolvendo aspectos que dizem 
respeito a denúncias por telefone e a premiação por 
informações.

Assim, pelas razões esposadas, somos pela apro-
vação, no mérito, dos Projetos de Lei nº 1.332/07 e nº 
1.4432/07, na forma do Substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2007. – 
Deputado Guilherme Campos, Relator.

SUBSTITUTIVO  
AO PROJETO DE LEI Nº 1.332/2007 

(APENSO O PROJETO DE LEI Nº 1.442/2007) 

Inclui incisos no art. 4º, da Lei nº 
10.201, de 14 de fevereiro de 2001, proven-
do recursos do Fundo Nacional de Segu-
rança Pública para o serviço telefônico de 
recebimento de denúncias e para premiação 
em dinheiro por informações que auxiliem 
nas investigações policiais, dispõe sobre 
o esse serviço telefônico e dá outras pro-
vidências.

Art. 1º As empresas concessionárias de transpor-
tes terrestres, municipais, estaduais e federais ficam 
obrigadas a exibir, em seus veículos, em formato de 
fácil leitura e visualização, o seguinte:

I – a expressão “disque-denúncia”;
II – um número telefônico de acesso gra-

tuito;
III – expressões de incentivo à colabora-

ção da população e à garantia do anonimato, 
na forma do regulamento desta lei.

Art. 2º Os Estados ficam autorizados a estabe-
lecer um serviço de recepção de denúncias por tele-
fone preferencialmente gratuito, que também poderá 
ser mantido por entidade privada sem fins lucrativos, 
por meio de convênio.

Art. 3º Fica assegurado, pelo órgão que receber 
a denúncia, o sigilo da fonte, caso o informante se 
identifique.
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Art. 4º A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, no âmbito de suas competências, po-
derão adotar formas de recompensa pelo oferecimento 
de informações que sejam úteis para a prevenção, a 
repressão ou a apuração de crimes ou ilícitos admi-
nistrativos.

§ 1º Entre as recompensas a serem estabeleci-
das, poderá ser instituído pagamento de valores em 
espécie.

Art. 5º O art. 4º, da Lei nº 10.201, de 2001 passa 
a vigorar acrescido dos seguintes incisos:

“Art. 4º  ..................................................  
 .......................................................................

VI – serviço telefônico para recebimen-
to de denúncias, com garantia de sigilo para 
o usuário.

VII – premiação, em dinheiro, para in-
formações que levem a resolução de crimes.” 
(NR)

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2007. – 
Deputado Guilherme Campos, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou, contra os votos dos Deputados Anto-
nio Carlos Biscaia e Fernando Melo,o Projeto de Lei 
nº 1.332/07 e o PL 1.432/07, apensado, com substi-
tutivo, nos termos do Parecer do Relator, Deputado 
Guilherme Campos.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Raul Jungmann – Presidente; Marina Maggessi, Pinto 
Itamaraty e Marcelo Melo – Vice-Presidentes, Alexan-
dre Silveira, Antonio Carlos Biscaia, Fernando Melo, 
Francisco Tenorio, Givaldo Carimbão, João Campos, 
Laerte Bessa, Lincoln Portela, Major Fábio, Paulo Pi-
menta – Titulares;Cristiano Matheus, Guilherme Cam-
pos e Neilton Mulim – Suplentes.

Sala da Comissão, 9 de abril de 2008. – Deputa-
do Raul Jungmann, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 407-A, DE 2007 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM Nº 506/2007
AVISO Nº 672/2007 – C. Civil

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República do Senegal sobre 

o Exercício de Atividades Remuneradas por 
Parte de Dependentes do Pessoal Diplomá-
tico, Consular, Administrativo e Técnico, ce-
lebrado em Brasília, em 9 de junho de 2005; 
tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, pela 
aprovação (relator: DEP. EUDES XAVIER); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. GONZAGA PATRIOTA).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

PUBLICAÇÃO DOS PARECERES  
DAS COMISSÕES DE  TRABALHO,  

DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO E  
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

I – Relatório

Conforme o disposto no artigo 84, inciso VIII, 
combinado com o artigo 49, inciso I, da Constituição, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
meteu à consideração do Congresso Nacional o texto 
do Acordo entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República do Senegal sobre 
o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de 
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Ad-
ministrativo e Técnico, celebrado em Brasília, em 09 
de junho de 2005.

O acordo é semelhante a nove outros já assinados 
com diversos países e tem por objetivo permitir que os 
dependentes dos agentes das missões diplomáticas 
possam trabalhar no exterior, permitindo-lhes o enri-
quecimento de sua experiência profissional.

O instrumento internacional firmado possui nove 
artigos que tratam da autorização para exercer ativi-
dade remunerada, da imunidade civil, administrativa 
e penal, dos regimes de taxação e seguridade social, 
bem como dos procedimentos para entrada em vigor, 
emendas e denúncia, dentre outros assuntos.

O acordo foi analisado pela Comissão de Rela-
ções Exteriores e de Defesa Nacional que aprovou a 
Mensagem nº 506, de 2007, em 28 de novembro de 
2007. O texto a ser analisado pela CTASP e pela CCJC 
aprova o acordo firmado entre o Brasil e o Senegal e 
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estabelece regras para a revisão ou ajustes comple-
mentares que acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional. 

É o relatório.

II – Voto do Relator

No que tange aos aspectos temáticos da Co-
missão de Trabalho, Administração e Serviço Público, 
o acordo merece prosperar. A permissão de trabalho 
aos dependentes de agentes consulares não introduz 
impacto significativo nas relações de trabalho no País 
e, em contrapartida, preserva os interesses pessoais 
do corpo diplomático nacional.

Os dependentes autorizados a trabalhar não 
recebem qualquer diferencial no mercado, pois estão 
sujeitos ao recolhimento dos encargos previdenciários 
e fiscais, bem como a toda a legislação trabalhista que 
regula a prestação do serviço.

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 407, de 2007. 

Sala da Comissão, 31 de janeiro de 2008. – De-
putado Eudes Xavier, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 407/2007, nos termos do Pare-
cer do Relator, Deputado Eudes Xavier.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Pedro Fernandes – Presidente, Andreia Zito, Daniel 
Almeida, Edgar Moury, Elcione Barbalho, Eudes Xa-
vier, Gorete Pereira, José Carlos Vieira, Marco Maia, 
Milton Monti, Nelson Marquezelli, Paulo Pereira da 
Silva, Paulo Rocha, Pedro Henry, Roberto Santiago, 
Sandro Mabel, Tarcísio Zimmermann, Thelma de Oli-
veira, Vanessa Grazziotin, Vicentinho, Wilson Braga, 
Edinho Bez, Eduardo Barbosa, Nelson Pellegrino e 
Sebastião Bala Rocha.

Sala da Comissão, 12 de março de 2008. – De-
putado Pedro Fernandes, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA 

I – Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da Repúbli-
ca Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Senegal sobre o Exercício de Atividades Remunera-
das por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomáti-
co, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado em 
Brasília, em 9 de junho de 2005.

Dispõe, ainda, o parágrafo único do Projeto de 
Decreto Legislativo, de autoria da Comissão de Rela-
ções Exteriores e de Defesa Nacional, que os atos que 
possam resultar em revisão dos referidos Estatutos, 
bem como quaisquer ajustes complementares que, 
nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Fe-
deral, acarretem encargos ou compromissos gravosos 
ao patrimônio nacional ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional.

O Chanceler brasileiro, Ministro Celso Amorim, 
argumenta, na Exposição de Motivos enviada ao Pre-
sidente da República e encaminhada ao Congresso 
Nacional, que o presente Acordo reflete a tendência 
atual de estender aos dependentes dos agentes das 
missões diplomáticas a oportunidade de trabalhar 
no exterior a fim de enriquecer-lhes sua experiência 
profissional. Ressalta que “proporcionar um espaço 
profissional próprio para dependentes de membros 
do serviço exterior – cônjuges em especial – que lhes 
possibilite o exercício de atividades outras que a mera 
função de acompanhamento do funcionário transferido 
para outro país torna-se prática generalizada na vida 
internacional.”

A matéria é de competência do Plenário e tramita 
em regime de urgência (RI, art. 151, I, j). 

É o relatório.

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 407, de 2007.

O art. 84, VIII, da Constituição Federal, outorga 
competência ao Presidente da República para celebrar 
tratados, convenções e atos internacionais, ressalvan-
do sempre o referendo do Congresso Nacional. Já o 
art. 49, I, da mesma Carta Política nos diz que é da 
competência exclusiva do Congresso Nacional resol-
ver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 
internacionais.

Assim sendo, está na competência do Poder Exe-
cutivo assinar o presente Acordo, bem como compete 
ao Congresso Nacional sobre ele decidir, sendo o pro-
jeto de decreto legislativo a proposição adequada.

Nenhum óbice foi encontrado na proposição le-
gislativa e no texto do Acordo em análise. Ambos 
encontram-se em consonância com as disposições 
constitucionais vigentes.

De outra parte, o projeto de decreto legislativo 
ora examinado é bem escrito e respeita a boa técnica 
legislativa.
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Isto posto, nosso voto é pela constitucionalidade, 
juridicidade e pela boa técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 407, de 2007.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2008. – Deputa-
do Gonzaga Patriota, 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 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 407/2007, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Gonzaga Patriota.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Cunha – Presidente, Regis de Oliveira, Maurí-
cio Quintella Lessa e João Campos – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Augusto Farias, Ayrton Xerez, 
Benedito de Lira, Bonifácio de Andrada, Bruno Rodri-

gues, Cezar Schirmer, Colbert Martins, Edson Apare-
cido, Efraim Filho, Fábio Ramalho, Felipe Maia, Flávio 
Dino, Geraldo Pudim, Gonzaga Patriota, José Eduardo 
Cardozo, José Genoíno, Joseph Bandeira, Leonardo 
Picciani, Magela, Marcelo Guimarães Filho, Marcelo 
Itagiba, Marcelo Ortiz, Mauro Benevides, Mendonça 
Prado, Michel Temer, Moreira Mendes, Neucimar Fraga, 
Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Sérgio Brito, Silvinho 
Peccioli, Urzeni Rocha, Valtenir Pereira, Vilson Covatti, 
Wilson Santiago, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Abicalil, 
Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Eduardo Lopes, Eduardo 
Valverde, Fernando Coruja, João Magalhães, Jorginho 
Maluly, José Pimentel, Luiz Couto, Maria do Rosário, 
Pastor Manoel Ferreira, Pinto Itamaraty, Rubens Otoni, 
Vital do Rêgo Filho e William Woo.

Sala da Comissão, 15 de abril de 2008. – Depu-
tado Eduardo Cunha, Presidente.

SEÇÃO II
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4º Suplente de Secretário:
DELEY - PSC - RJ

LÍDERES E VICE-LÍDERES

Bloco PMDB, PSC, PTC
Líder: HENRIQUE EDUARDO ALVES

Vice-Líderes:
Edinho Bez, Elcione Barbalho, Fátima Pelaes, Lelo Coimbra,
Maria Lúcia Cardoso, Natan Donadon, Tadeu Filippelli, Bernardo
Ariston, Colbert Martins, Edson Ezequiel, Cezar Schirmer, Celso
Maldaner, Filipe Pereira, Hugo Leal, Rita Camata, Marcelo
Guimarães Filho, Darcísio Perondi, Mauro Benevides, Pedro
Novais, Eunício Oliveira, Rodrigo Rocha Loures, Geraldo
Resende, Ibsen Pinheiro, Luiz Bittencourt e Carlos Willian.

PT
Líder: MAURÍCIO RANDS

Vice-Líderes:
Beto Faro, Cândido Vaccarezza, Carlos Abicalil, Cida Diogo,
Décio Lima, Devanir Ribeiro, Fátima Bezerra, Fernando Ferro,
Francisco Praciano, Iriny Lopes, Jorge Bittar, José Genoíno, José
Pimentel, Luiz Couto, Marco Maia, Miguel Corrêa Jr., Paulo
Rocha, Paulo Teixeira, Rubens Otoni e Vicentinho.

Bloco PSB, PDT, PCdoB, PMN, PRB
Líder: RENILDO CALHEIROS

Vice-Líderes:
Márcio França (1º Vice), Ana Arraes, Ciro Gomes, Dr. Ubiali,
Lídice da Mata, Manoel Junior, Rodrigo Rollemberg, Valtenir
Pereira, Brizola Neto, Dagoberto, Mário Heringer, Miro Teixeira,
Severiano Alves, Vieira da Cunha, Daniel Almeida, Flávio Dino, Jô
Moraes, Perpétua Almeida, Fábio Faria e Cleber Verde.

DEM
Líder: ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO

Vice-Líderes:
Ronaldo Caiado (1º Vice), José Carlos Aleluia, Abelardo Lupion,
Roberto Magalhães, Claudio Cajado, Marcio Junqueira, Paulo
Bornhausen, Indio da Costa, Eduardo Sciarra, Solange Amaral,
Davi Alcolumbre, João Bittar, Lira Maia, Silvinho Peccioli e
Guilherme Campos.

PSDB
Líder: JOSÉ ANÍBAL

Vice-Líderes:
Bruno Araújo (1º Vice), Bruno Rodrigues, Gustavo Fruet, Lobbe
Neto, Raimundo Gomes de Matos, Andreia Zito, Bonifácio de

Andrada, Duarte Nogueira, João Almeida, Paulo Abi-ackel,
Professor Ruy Pauletti, Renato Amary, Wandenkolk Gonçalves e
Emanuel Fernandes.

PR
Líder: LUCIANO CASTRO

Vice-Líderes:
José Carlos Araújo (1º Vice), Aelton Freitas, Gorete Pereira,
Sandro Mabel, Vicentinho Alves, José Rocha, Lincoln Portela, Leo
Alcântara, Neilton Mulim, Lúcio Vale e Giacobo.

PP
Líder: MÁRIO NEGROMONTE

Vice-Líderes:
Benedito de Lira (1º Vice), Antonio Cruz, José Linhares, Luiz
Fernando Faria, Pedro Henry, Rebecca Garcia, Ricardo Barros,
Roberto Balestra (Licenciado), Simão Sessim, Vadão Gomes e
Vilson Covatti.

PTB
Líder: JOVAIR ARANTES

Vice-Líderes:
Sérgio Moraes (1º Vice), Arnaldo Faria de Sá, Pastor Manoel
Ferreira, Armando Abílio e Paes Landim.

PV
Líder: SARNEY FILHO

Vice-Líderes:
Edson Duarte, Roberto Santiago, Antônio Roberto e José Paulo
Tóffano.

PPS
Líder: FERNANDO CORUJA

Vice-Líderes:
Arnaldo Jardim (1º Vice), Moreira Mendes, Geraldo Thadeu e
Humberto Souto.
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PSOL
Repr.:

PHS
Repr.: MIGUEL MARTINI

PTdoB
Repr.: VINICIUS CARVALHO

PRTB
Repr.: JUVENIL

Liderança do Governo
Líder: HENRIQUE FONTANA

Vice-Líderes:
Beto Albuquerque, Wilson Santiago, Milton Monti, Ricardo Barros
e Armando Abílio.

Liderança da Minoria
Líder: ZENALDO COUTINHO



DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
 

Roraima
Angela Portela - PT
Edio Lopes - PMDB
Francisco Rodrigues - DEM
Luciano Castro - PR
Marcio Junqueira - DEM
Maria Helena - PSB
Neudo Campos - PP
Urzeni Rocha - PSDB

Amapá
Dalva Figueiredo - PT
Davi Alcolumbre - DEM
Evandro Milhomen - PCdoB
Fátima Pelaes - PMDB
Janete Capiberibe - PSB
Jurandil Juarez - PMDB
Lucenira Pimentel - PR
Sebastião Bala Rocha - PDT

Pará
Asdrubal Bentes - PMDB
Bel Mesquita - PMDB
Beto Faro - PT
Elcione Barbalho - PMDB
Gerson Peres - PP
Giovanni Queiroz - PDT
Jader Barbalho - PMDB
Lira Maia - DEM
Lúcio Vale - PR
Nilson Pinto - PSDB
Paulo Rocha - PT
Vic Pires Franco - DEM
Wandenkolk Gonçalves - PSDB
Wladimir Costa - PMDB
Zé Geraldo - PT
Zenaldo Coutinho - PSDB
Zequinha Marinho - PMDB

Amazonas
Átila Lins - PMDB
Carlos Souza - PP
Francisco Praciano - PT
Marcelo Serafim - PSB
Rebecca Garcia - PP
Sabino Castelo Branco - PTB
Silas Câmara - PSC
Vanessa Grazziotin - PCdoB

Rondônia
Anselmo de Jesus - PT
Eduardo Valverde - PT
Ernandes Amorim - PTB
Lindomar Garçon - PV
Marinha Raupp - PMDB
Mauro Nazif - PSB
Moreira Mendes - PPS
Natan Donadon - PMDB

Acre
Fernando Melo - PT
Flaviano Melo - PMDB
Gladson Cameli - PP
Henrique Afonso - PT
Ilderlei Cordeiro - PPS
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Sergio Petecão - PMN

Tocantins
Freire Júnior - PSDB
João Oliveira - DEM
Laurez Moreira - PSB
Lázaro Botelho - PP

Moises Avelino - PMDB
Nilmar Ruiz - DEM
Osvaldo Reis - PMDB
Vicentinho Alves - PR

Maranhão
Carlos Brandão - PSDB
Cleber Verde - PRB
Costa Ferreira - PSC
Davi Alves Silva Júnior - PDT
Domingos Dutra - PT
Flávio Dino - PCdoB
Gastão Vieira - PMDB
Julião Amin - PDT
Nice Lobão - DEM
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMDB
Pinto Itamaraty - PSDB
Professor Setimo - PMDB
Ribamar Alves - PSB
Roberto Rocha - PSDB
Sarney Filho - PV
Sebastião Madeira - PSDB
Waldir Maranhão - PP

Ceará
Aníbal Gomes - PMDB
Ariosto Holanda - PSB
Arnon Bezerra - PTB
Chico Lopes - PCdoB
Ciro Gomes - PSB
Eudes Xavier - PT
Eugênio Rabelo - PP
Eunício Oliveira - PMDB
Flávio Bezerra - PMDB
Gorete Pereira - PR
José Airton Cirilo - PT
José Guimarães - PT
José Linhares - PP
José Pimentel - PT
Leo Alcântara - PR
Manoel Salviano - PSDB
Marcelo Teixeira - PR
Mauro Benevides - PMDB
Paulo Henrique Lustosa - PMDB
Raimundo Gomes de Matos - PSDB
Vicente Arruda - PR
Zé Gerardo - PMDB

Piauí
Alberto Silva - PMDB
Átila Lira - PSB
B. Sá - PSB
Ciro Nogueira - PP
Júlio Cesar - DEM
Marcelo Castro - PMDB
Mussa Demes - DEM
Nazareno Fonteles - PT
Osmar Júnior - PCdoB
Paes Landim - PTB

Rio Grande do Norte
Betinho Rosado - DEM
Fábio Faria - PMN
Fátima Bezerra - PT
Felipe Maia - DEM
Henrique Eduardo Alves - PMDB
João Maia - PR
Rogério Marinho - PSB
Sandra Rosado - PSB

Paraíba
Armando Abílio - PTB
Damião Feliciano - PDT
Efraim Filho - DEM



Luiz Couto - PT
Major Fábio - DEM
Manoel Junior - PSB
Marcondes Gadelha - PSB
Vital do Rêgo Filho - PMDB
Walter Brito Neto - PRB
Wellington Roberto - PR
Wilson Braga - PMDB
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
Ana Arraes - PSB
André de Paula - DEM
Armando Monteiro - PTB
Bruno Araújo - PSDB
Bruno Rodrigues - PSDB
Carlos Eduardo Cadoca - PSC
Carlos Wilson - PT
Edgar Moury - PMDB
Eduardo da Fonte - PP
Fernando Coelho Filho - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PR
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - DEM
Marcos Antonio - PRB
Maurício Rands - PT
Paulo Rubem Santiago - PDT
Pedro Eugênio - PT
Raul Henry - PMDB
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Roberto Magalhães - DEM
Silvio Costa - PMN
Wolney Queiroz - PDT

Alagoas
Augusto Farias - PTB
Benedito de Lira - PP
Carlos Alberto Canuto - PMDB
Cristiano Matheus - PMDB
Francisco Tenorio - PMN
Givaldo Carimbão - PSB
Joaquim Beltrão - PMDB
Maurício Quintella Lessa - PR
Olavo Calheiros - PMDB

Sergipe
Albano Franco - PSDB
Eduardo Amorim - PSC
Iran Barbosa - PT
Jackson Barreto - PMDB
Jerônimo Reis - DEM
José Carlos Machado - DEM
Mendonça Prado - DEM
Valadares Filho - PSB

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - DEM
Claudio Cajado - DEM
Colbert Martins - PMDB
Daniel Almeida - PCdoB
Edigar Mão Branca - PV
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - DEM
Félix Mendonça - DEM
Fernando de Fabinho - DEM
Guilherme Menezes - PT
João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PR
João Leão - PP
Jorge Khoury - DEM

José Carlos Aleluia - DEM
José Carlos Araújo - PR
José Rocha - PR
Joseph Bandeira - PT
Jusmari Oliveira - PR
Jutahy Junior - PSDB
Lídice da Mata - PSB
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - DEM
Marcelo Guimarães Filho - PMDB
Marcos Medrado - PDT
Mário Negromonte - PP
Maurício Trindade - PR
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - DEM
Roberto Britto - PP
Sérgio Barradas Carneiro - PT
Sérgio Brito - PDT
Severiano Alves - PDT
Tonha Magalhães - PR
Uldurico Pinto - PMN
Veloso - PMDB
Walter Pinheiro - PT
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
Aelton Freitas - PR
Alexandre Silveira - PPS
Antônio Andrade - PMDB
Antônio Roberto - PV
Aracely de Paula - PR
Bilac Pinto - PR
Bonifácio de Andrada - PSDB
Carlos Melles - DEM
Carlos Willian - PTC
Ciro Pedrosa - PV
Edmar Moreira - DEM
Eduardo Barbosa - PSDB
Elismar Prado - PT
Fábio Ramalho - PV
Fernando Diniz - PMDB
George Hilton - PP
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Humberto Souto - PPS
Jaime Martins - PR
Jairo Ataide - DEM
Jô Moraes - PCdoB
João Bittar - DEM
João Magalhães - PMDB
José Fernando Aparecido de Oliveira - PV
José Santana de Vasconcellos - PR
Júlio Delgado - PSB
Juvenil - PRTB
Lael Varella - DEM
Leonardo Monteiro - PT
Leonardo Quintão - PMDB
Lincoln Portela - PR
Luiz Fernando Faria - PP
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Marcos Montes - DEM
Maria do Carmo Lara - PT
Maria Lúcia Cardoso - PMDB
Mário de Oliveira - PSC
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Miguel Corrêa Jr. - PT
Miguel Martini - PHS
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair Cunha - PT



Paulo Abi-ackel - PSDB
Paulo Piau - PMDB
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Rodrigo de Castro - PSDB
Saraiva Felipe - PMDB
Virgílio Guimarães - PT
Vitor Penido - DEM

Espírito Santo
Camilo Cola - PMDB
Iriny Lopes - PT
Jurandy Loureiro - PSC
Lelo Coimbra - PMDB
Luiz Paulo Vellozo Lucas - PSDB
Manato - PDT
Neucimar Fraga - PR
Rita Camata - PMDB
Rose de Freitas - PMDB
Sueli Vidigal - PDT

Rio de Janeiro
Alexandre Santos - PMDB
Andreia Zito - PSDB
Antonio Carlos Biscaia - PT
Arnaldo Vianna - PDT
Ayrton Xerez - DEM
Bernardo Ariston - PMDB
Brizola Neto - PDT
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PSOL
Chico D'angelo - PT
Cida Diogo - PT
Deley - PSC
Dr. Adilson Soares - PR
Edmilson Valentim - PCdoB
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Lopes - PSB
Felipe Bornier - PHS
Fernando Gabeira - PV
Fernando Lopes - PMDB
Filipe Pereira - PSC
Geraldo Pudim - PMDB
Hugo Leal - PSC
Indio da Costa - DEM
Jair Bolsonaro - PP
Jorge Bittar - PT
Leandro Sampaio - PPS
Léo Vivas - PRB
Leonardo Picciani - PMDB
Luiz Sérgio - PT
Marcelo Itagiba - PMDB
Marina Maggessi - PPS
Miro Teixeira - PDT
Neilton Mulim - PR
Nelson Bornier - PMDB
Otavio Leite - PSDB
Pastor Manoel Ferreira - PTB
Rodrigo Maia - DEM
Rogerio Lisboa - DEM
Sandro Matos - PR
Silvio Lopes - PSDB
Simão Sessim - PP
Solange Almeida - PMDB
Solange Amaral - DEM
Suely - PR
Vinicius Carvalho - PTdoB

São Paulo
Abelardo Camarinha - PSB
Aldo Rebelo - PCdoB
Aline Corrêa - PP

Antonio Bulhões - PMDB
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Antonio Palocci - PT
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Arnaldo Jardim - PPS
Arnaldo Madeira - PSDB
Beto Mansur - PP
Cândido Vaccarezza - PT
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zarattini - PT
Celso Russomanno - PP
Cláudio Magrão - PPS
Clodovil Hernandes - PR
Devanir Ribeiro - PT
Dr. Nechar - PV
Dr. Pinotti - DEM
Dr. Talmir - PV
Dr. Ubiali - PSB
Duarte Nogueira - PSDB
Edson Aparecido - PSDB
Emanuel Fernandes - PSDB
Fernando Chucre - PSDB
Francisco Rossi - PMDB
Frank Aguiar - PTB
Guilherme Campos - DEM
Ivan Valente - PSOL
Janete Rocha Pietá - PT
Jilmar Tatto - PT
João Dado - PDT
João Paulo Cunha - PT
Jorge Tadeu Mudalen - DEM
Jorginho Maluly - DEM
José Aníbal - PSDB
José Eduardo Cardozo - PT
José Genoíno - PT
José Mentor - PT
José Paulo Tóffano - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciana Costa - PR
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Márcio França - PSB
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PR
Nelson Marquezelli - PTB
Paulo Maluf - PP
Paulo Pereira da Silva - PDT
Paulo Renato Souza - PSDB
Paulo Teixeira - PT
Regis de Oliveira - PSC
Reinaldo Nogueira - PDT
Renato Amary - PSDB
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Izar - PTB
Ricardo Tripoli - PSDB
Roberto Santiago - PV
Silvinho Peccioli - DEM
Silvio Torres - PSDB
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PR
Vanderlei Macris - PSDB
Vicentinho - PT
Walter Ihoshi - DEM
William Woo - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Carlos Bezerra - PMDB



Eliene Lima - PP
Homero Pereira - PR
Pedro Henry - PP
Saturnino Masson - PSDB
Valtenir Pereira - PSB
Wellington Fagundes - PR

Distrito Federal
Augusto Carvalho - PPS
Jofran Frejat - PR
Laerte Bessa - PMDB
Magela - PT
Osório Adriano - DEM
Rodovalho - DEM
Rodrigo Rollemberg - PSB
Tadeu Filippelli - PMDB

Goiás
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Chico Abreu - PR
Íris de Araújo - PMDB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PSDB
Luiz Bittencourt - PMDB
Marcelo Melo - PMDB
Pedro Chaves - PMDB
Pedro Wilson - PT
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Ronaldo Caiado - DEM
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PR
Tatico - PTB

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PP
Dagoberto - PDT
Geraldo Resende - PMDB
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB
Waldir Neves - PSDB

Paraná
Abelardo Lupion - DEM
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PR
Alex Canziani - PTB
Alfredo Kaefer - PSDB
Andre Vargas - PT
Angelo Vanhoni - PT
Assis do Couto - PT
Barbosa Neto - PDT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PR
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Eduardo Sciarra - DEM
Giacobo - PR
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parcianello - PMDB
Luciano Pizzatto - DEM
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Luiz Carlos Setim - DEM
Marcelo Almeida - PMDB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Osmar Serraglio - PMDB
Ratinho Junior - PSC

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

Santa Catarina
Angela Amin - PP
Carlito Merss - PT
Celso Maldaner - PMDB
Décio Lima - PT
Djalma Berger - PSB
Edinho Bez - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PSDB
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
José Carlos Vieira - DEM
Nelson Goetten - PR
Paulo Bornhausen - DEM
Valdir Colatto - PMDB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Afonso Hamm - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMDB
Cláudio Diaz - PSDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Germano Bonow - DEM
Henrique Fontana - PT
Ibsen Pinheiro - PMDB
José Otávio Germano - PP
Luciana Genro - PSOL
Luis Carlos Heinze - PP
Luiz Carlos Busato - PTB
Manuela D'ávila - PCdoB
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - DEM
Paulo Pimenta - PT
Paulo Roberto - PTB
Pepe Vargas - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Professor Ruy Pauletti - PSDB
Renato Molling - PP
Sérgio Moraes - PTB
Tarcísio Zimmermann - PT
Vieira da Cunha - PDT
Vilson Covatti - PP



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Onyx Lorenzoni (DEM)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Setim (DEM)
2º Vice-Presidente: Paulo Piau (PMDB)
3º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Adão Pretto Airton Roveda
Afonso Hamm Armando Abílio vaga do PV

Anselmo de Jesus Benedito de Lira
Antônio Andrade Carlos Bezerra
Assis do Couto Darcísio Perondi
Beto Faro Edio Lopes
Celso Maldaner Ernandes Amorim
Dilceu Sperafico José Guimarães
Domingos Dutra Lázaro Botelho
Fernando Melo Marcelo Melo
Flávio Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS Maurício Rands
Homero Pereira Nelson Meurer
Jusmari Oliveira Nilson Mourão
Leandro Vilela vaga do PV Osvaldo Reis
Luis Carlos Heinze Paulo Pimenta
Moacir Micheletto Rose de Freitas
Odílio Balbinotti Sérgio Moraes
Paulo Piau Suely
Pedro Chaves Vadão Gomes
Tatico Vander Loubet
Valdir Colatto Veloso
Zé Gerardo Vignatti
Zonta

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Alfredo Kaefer
Davi Alcolumbre Antonio Carlos Mendes Thame
Duarte Nogueira Arnaldo Jardim
Humberto Souto Betinho Rosado vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Jairo Ataide Carlos Melles
Jerônimo Reis Cezar Silvestri
Leonardo Vilela Cláudio Diaz
Luiz Carlos Setim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Eduardo Sciarra vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Moreira Mendes Félix Mendonça
Onyx Lorenzoni Lael Varella vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Vitor Penido vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Lira Maia
Waldir Neves Marcos Montes
Wandenkolk Gonçalves Ronaldo Caiado
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Saturnino Masson

Silvio Lopes
PSB/PDT/PCdoB/PMN

B. Sá Giovanni Queiroz
Dagoberto Mário Heringer
Fernando Coelho Filho Sandra Rosado

Osmar Júnior
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

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

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

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

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

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Janete Capiberibe (PSB)
1º Vice-Presidente: Maria Helena (PSB)
2º Vice-Presidente: Sergio Petecão (PMN)
3º Vice-Presidente: Neudo Campos (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Átila Lins
Carlos Souza Elcione Barbalho
Dalva Figueiredo Gladson Cameli
Francisco Praciano Lucenira Pimentel
Luciano Castro Lúcio Vale
Marcelo Castro Paulo Rocha
Marinha Raupp Silas Câmara vaga do PSDB/DEM/PPS

Natan Donadon Zé Geraldo
Neudo Campos Zequinha Marinho
Wellington Fagundes vaga do

PSDB/DEM/PPS
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)

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

ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

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

Ilderlei Cordeiro vaga do

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

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

Lira Maia

4 vagas Marcio Junqueira
Moreira Mendes

Nilmar Ruiz
Urzeni Rocha

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Janete Capiberibe Giovanni Queiroz
Marcelo Serafim vaga do PSDB/DEM/PPS Perpétua Almeida

Maria Helena
Sebastião Bala Rocha vaga do

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

Sergio Petecão Vanessa Grazziotin
PV

Lindomar Garçon vaga do

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

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Walter Pinheiro (PT)
1º Vice-Presidente: Ratinho Junior (PSC)
2º Vice-Presidente: Bilac Pinto (PR)
3º Vice-Presidente: Paulo Roberto (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Beto Mansur Angela Amin
Bilac Pinto Angelo Vanhoni
Cristiano Matheus vaga do PSDB/DEM/PPS Carlos Willian vaga do PSDB/DEM/PPS

Dr. Adilson Soares Cida Diogo
Elismar Prado Colbert Martins
Iriny Lopes Fernando Ferro
Jader Barbalho Gerson Peres
Jorge Bittar Ibsen Pinheiro
José Chaves Jilmar Tatto
José Rocha José Carlos Araújo
Jurandy Loureiro Joseph Bandeira



Maria do Carmo Lara Luiz Carlos Busato
Mendes Ribeiro Filho Nazareno Fonteles
Nelson Meurer Olavo Calheiros
Paulo Henrique Lustosa Paulo Piau
Paulo Roberto Rebecca Garcia
Ratinho Junior Roberto Britto vaga do PSDB/DEM/PPS

Sandes Júnior Sabino Castelo Branco
Silas Câmara Tadeu Filippelli
Walter Pinheiro Veloso
Wladimir Costa Waldir Maranhão
Zequinha Marinho Wilson Braga

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

PSDB/DEM/PPS
Emanuel Fernandes Arnaldo Jardim
Gustavo Fruet Carlos Brandão
Jorge Tadeu Mudalen Clóvis Fecury (Licenciado)
Jorginho Maluly Davi Alcolumbre
José Mendonça Bezerra Júlio Cesar
Julio Semeghini Lobbe Neto
Manoel Salviano Professora Raquel Teixeira
Nelson Proença Rafael Guerra
Nilson Pinto Raul Jungmann
Paulo Bornhausen Roberto Rocha

Vic Pires Franco
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Abelardo Camarinha Ana Arraes
Ariosto Holanda Barbosa Neto
Enio Bacci Djalma Berger

Luiza Erundina
Renildo Calheiros vaga do

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

Miro Teixeira Sérgio Brito
Rodrigo Rollemberg Uldurico Pinto

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PV

Edigar Mão Branca Dr. Nechar
PRB

Walter Brito Neto vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Eduardo Cunha (PMDB)
1º Vice-Presidente: Regis de Oliveira (PSC)
2º Vice-Presidente: Maurício Quintella Lessa (PR)
3º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Antônio Carlos Biffi
Augusto Farias Aracely de Paula
Benedito de Lira Arnaldo Faria de Sá
Cândido Vaccarezza Bernardo Ariston
Carlos Bezerra Carlos Abicalil
Cezar Schirmer Carlos Willian
Colbert Martins Dilceu Sperafico
Eduardo Cunha Domingos Dutra
Geraldo Pudim Eduardo Valverde
Gerson Peres Fátima Bezerra
João Paulo Cunha George Hilton
José Eduardo Cardozo Hugo Leal
José Genoíno Jaime Martins vaga do PSOL

José Mentor João Carlos Bacelar

Joseph Bandeira João Magalhães
Leonardo Picciani José Pimentel
Magela Laerte Bessa
Marcelo Guimarães Filho Leo Alcântara
Marcelo Itagiba Luiz Couto
Maurício Quintella Lessa Maria do Rosário
Mauro Benevides Mauro Lopes
Michel Temer Mendes Ribeiro Filho
Nelson Pellegrino Odílio Balbinotti
Nelson Trad Pastor Manoel Ferreira
Neucimar Fraga Ricardo Barros
Odair Cunha Ricardo Izar
Paes Landim Rubens Otoni
Paulo Maluf Sandes Júnior
Regis de Oliveira Sandro Mabel
Vicente Arruda Sérgio Barradas Carneiro
Vilson Covatti vaga do PSDB/DEM/PPS Tadeu Filippelli
Wilson Santiago Vital do Rêgo Filho
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Magalhães Neto Alexandre Silveira
Ayrton Xerez Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada Bruno Araújo
Bruno Rodrigues Carlos Alberto Leréia
Cezar Silvestri Fernando Coruja
Edmar Moreira Humberto Souto
Edson Aparecido Jorginho Maluly
Efraim Filho Mussa Demes
Felipe Maia Paulo Bornhausen
Indio da Costa vaga do PSOL Pinto Itamaraty
João Campos Ricardo Tripoli
José Carlos Aleluia vaga do

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

Jutahy Junior Solange Amaral
Mendonça Prado Vic Pires Franco
Paulo Magalhães Waldir Neves
Roberto Magalhães William Woo
Silvinho Peccioli 2 vagas
Urzeni Rocha
Zenaldo Coutinho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Beto Albuquerque
Flávio Dino Chico Lopes
Francisco Tenorio Edmilson Valentim
Gonzaga Patriota Eduardo Lopes
Sandra Rosado Márcio França
Sérgio Brito Marcondes Gadelha
Valtenir Pereira Pompeo de Mattos
Wolney Queiroz Severiano Alves

PV
Fábio Ramalho Roberto Santiago
Marcelo Ortiz Sarney Filho

PSOL

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antonio Cruz (PP)
2º Vice-Presidente: Walter Ihoshi (DEM)
3º Vice-Presidente: Laerte Bessa (PMDB)



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

Antonio Cruz Eduardo da Fonte
Celso Russomanno Fernando Melo
João Carlos Bacelar vaga do

PSDB/DEM/PPS José Eduardo Cardozo

José Carlos Araújo Leandro Vilela
Laerte Bessa Marcelo Guimarães Filho
Leo Alcântara Maria do Carmo Lara
Luciana Costa Max Rosenmann
Luiz Bassuma Neudo Campos
Luiz Bittencourt Paulo Rocha
Ricardo Izar Sandro Matos
Vadão Gomes vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Vinicius Carvalho
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Carlos Sampaio Cezar Silvestri vaga do PV

Rodrigo de Castro Efraim Filho
Walter Ihoshi Fernando de Fabinho
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Leandro Sampaio

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

Nilmar Ruiz

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

Paulo Abi-ackel

Renato Amary
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ana Arraes Abelardo Camarinha
Barbosa Neto Marcos Medrado
Chico Lopes vaga do PSDB/DEM/PPS Wolney Queiroz
Júlio Delgado

PV

Dr. Nechar
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
PSOL

Ivan Valente vaga do

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

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Jilmar Tatto (PT)
1º Vice-Presidente: João Maia (PR)
2º Vice-Presidente: Renato Molling (PP)
3º Vice-Presidente: José Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bernardo Ariston Aline Corrêa
Edson Ezequiel Antônio Andrade
Fernando Lopes vaga do PSDB/DEM/PPS Armando Monteiro
Jilmar Tatto Assis do Couto
João Maia Carlos Eduardo Cadoca
José Guimarães Francisco Praciano
Jurandil Juarez Reginaldo Lopes
Lúcio Vale vaga do PSDB/DEM/PPS Vicentinho Alves

Miguel Corrêa Jr.
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)

Nelson Goetten
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
Renato Molling
Sérgio Moraes

PSDB/DEM/PPS
Fernando de Fabinho Emanuel Fernandes
Osório Adriano Guilherme Campos

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

Jairo Ataide

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

Leandro Sampaio

1 vaga Luiz Paulo Vellozo Lucas
Moreira Mendes vaga do

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

Vanderlei Macris vaga do

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Marcelo Serafim
Laurez Moreira Rogério Marinho

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Anamélia Lima Rocha M. Fernandes
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Angela Amin (PP)
1º Vice-Presidente: Filipe Pereira (PSC)
2º Vice-Presidente: Evandro Milhomen (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Moises Avelino (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Cezar Schirmer
Chico Abreu Chico da Princesa
Eliene Lima vaga do PSDB/DEM/PPS Jackson Barreto
Eunício Oliveira Paulo Roberto
Filipe Pereira Paulo Teixeira
Flaviano Melo vaga do PSDB/DEM/PPS Pedro Henry
José Airton Cirilo Raul Henry
Lázaro Botelho vaga do PSDB/DEM/PPS Ricardo Berzoini
Luiz Carlos Busato Vicentinho
Marcelo Melo (Dep. do PV ocupa a vaga)
Moises Avelino
Zezéu Ribeiro
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Carlos Brandão Arnaldo Jardim
Fernando Chucre Francisco Rodrigues
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Gustavo Fruet

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

Renato Amary

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

Rogerio Lisboa

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ademir Camilo Flávio Dino
Evandro Milhomen Silvio Costa
Uldurico Pinto (Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
José Paulo Tóffano vaga do

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

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

PRB
Marcos Antonio vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Romulo de Sousa Mesquita
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Pompeo de Mattos (PDT)
1º Vice-Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)



2º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Airton Roveda vaga do PHS Adão Pretto
Guilherme Menezes Henrique Afonso
Janete Rocha Pietá Iriny Lopes
Lincoln Portela vaga do PSDB/DEM/PPS José Linhares
Lucenira Pimentel Jusmari Oliveira

Luiz Couto
Paulo Henrique

Lustosa
Pastor Manoel Ferreira 3 vagas
Pedro Wilson
Suely
Veloso
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Affonso Camargo Eduardo Barbosa
Geraldo Thadeu João Almeida
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 3 vagas
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Pompeo de Mattos Janete Capiberibe
Sebastião Bala Rocha 1 vaga
Sueli Vidigal vaga do PSDB/DEM/PPS

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

1 vaga

PRB
Cleber Verde 1 vaga

PV
Antônio Roberto vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Chico Alencar vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6571
FAX: 3216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: João Matos (PMDB)
1º Vice-Presidente: Rogério Marinho (PSB)
2º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani vaga do PSDB/DEM/PPS Angela Portela
Angelo Vanhoni Antonio Bulhões
Antônio Carlos Biffi Arnon Bezerra
Carlos Abicalil Costa Ferreira
Fátima Bezerra Dalva Figueiredo
Frank Aguiar Elismar Prado
Gastão Vieira Gilmar Machado
Iran Barbosa José Linhares

João Matos
Márcio Reinaldo

Moreira
Joaquim Beltrão Mauro Benevides
Lelo Coimbra Milton Monti
Maria do Rosário vaga do PV Pedro Wilson
Neilton Mulim Renato Molling
Osvaldo Reis Rodrigo Rocha Loures
Professor Setimo Saraiva Felipe
Raul Henry 2 vagas
Reginaldo Lopes
Waldir Maranhão

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

Clóvis Fecury (Licenciado) Freire Júnior
José Aníbal João Oliveira
Lira Maia Jorginho Maluly
Lobbe Neto Paulo Magalhães
Nice Lobão Paulo Renato Souza
Nilmar Ruiz Professor Ruy Pauletti

Pinto Itamaraty
Raimundo Gomes de

Matos
Professora Raquel Teixeira Vic Pires Franco
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

(Dep. do PV ocupa a
vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Alice Portugal Ariosto Holanda
Átila Lira Dr. Ubiali
Rogério Marinho Lídice da Mata
Severiano Alves Luiza Erundina

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

Dr. Talmir vaga do PSDB/DEM/PPS

Marcelo Ortiz
PRB

Walter Brito Neto vaga do

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

PSOL
Ivan Valente vaga do PSDB/DEM/PPS

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

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Pedro Eugênio (PT)
1º Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2º Vice-Presidente: Félix Mendonça (DEM)
3º Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas Andre Vargas
Antonio Palocci Carlos Souza
Armando Monteiro Devanir Ribeiro
Carlito Merss Eduardo Cunha
Eduardo Amorim João Paulo Cunha
João Leão Magela
João Magalhães Marcelo Almeida
José Pimentel Maurício Quintella Lessa
Max Rosenmann Nelson Bornier
Pedro Eugênio Nelson Marquezelli
Pedro Novais Paulo Maluf
Pepe Vargas Tarcísio Zimmermann
Ricardo Berzoini vaga do PV Tonha Magalhães
Rodrigo Rocha Loures Vilson Covatti vaga do PSDB/DEM/PPS

Vignatti Wilson Santiago
Virgílio Guimarães Zonta
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

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

1 vaga 1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Alfredo Kaefer vaga do

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

Arnaldo Madeira Duarte Nogueira
Bruno Araújo João Bittar
Carlos Melles João Oliveira
Félix Mendonça Jorge Khoury
Fernando Coruja Julio Semeghini
Guilherme Campos vaga do Nelson Proença vaga do



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

Júlio Cesar Osório Adriano
Luiz Carlos Hauly Otavio Leite
Luiz Carreira Rodrigo de Castro

Mussa Demes
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Paulo Renato Souza
PSB/PDT/PCdoB/PMN

João Dado Ciro Gomes
Manoel Junior Dagoberto
Silvio Costa Julião Amin
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Osmar Júnior

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

Fábio Ramalho

PSOL
Luciana Genro 1 vaga
Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 3216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Dr. Pinotti (DEM)
1º Vice-Presidente: João Oliveira (DEM)
2º Vice-Presidente: Paulo Pimenta (PT)
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Augusto Farias
Carlos Willian Cândido Vaccarezza
Fernando Diniz Celso Russomanno
Jaime Martins vaga do PSDB/DEM/PPS Eugênio Rabelo
João Pizzolatti Eunício Oliveira
Leonardo Quintão Geraldo Resende
Mário Negromonte João Magalhães vaga do PSDB/DEM/PPS

Paulo Pimenta José Genoíno
Rubens Otoni José Mentor
Vicentinho Alves Maria Lúcia Cardoso
(Dep. do PRTB ocupa a vaga) Solange Almeida
1 vaga Wellington Roberto

PSDB/DEM/PPS
Dr. Pinotti Ayrton Xerez
João Oliveira Duarte Nogueira
(Dep. do PHS ocupa a vaga) Humberto Souto
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Manoel Salviano

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
Moreira Mendes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

1 vaga Osório Adriano
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano B. Sá
Manato João Dado

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

ocupa a vaga)
PRB

Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Marcos Antonio vaga do PSDB/DEM/PPS

PHS
Felipe Bornier vaga do PSDB/DEM/PPS

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

Secretário(a): Maria Linda Magalhães

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Adão Pretto (PT)
1º Vice-Presidente: Eduardo Amorim (PSC)
2º Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3º Vice-Presidente: Dr. Talmir (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Adão Pretto Fernando Ferro
Costa Ferreira Iran Barbosa
Eduardo Amorim João Pizzolatti
Fátima Bezerra Leonardo Monteiro
Jurandil Juarez Lincoln Portela
Pedro Wilson Mário de Oliveira
Silas Câmara 4 vagas
Suely
2 vagas

PSDB/DEM/PPS
Freire Júnior Eduardo Barbosa
Geraldo Thadeu 4 vagas
Silvio Lopes
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Luiza Erundina Paulo Pereira da Silva
(Dep. do PRB ocupa a vaga) 1 vaga

PV
Dr. Talmir 1 vaga

PRB
Walter Brito Neto vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PSOL
Chico Alencar vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): -
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 3216-6692 / 6693
FAX: 3216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: André de Paula (DEM)
1º Vice-Presidente: Ricardo Tripoli (PSDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
3º Vice-Presidente: Marcos Montes (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Leonardo Monteiro Antonio Palocci
Marcelo Almeida Beto Faro
Mário de Oliveira Homero Pereira
Paulo Teixeira Iran Barbosa
Rebecca Garcia Moacir Micheletto
(Dep. do PV ocupa a vaga) Valdir Colatto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

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

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

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

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

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

a vaga)
PSDB/DEM/PPS

André de Paula Arnaldo Jardim vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Antonio Carlos Mendes Thame Augusto Carvalho
Gervásio Silva vaga do

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

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

Jorge Khoury Fábio Souto
Marcos Montes vaga do

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN



Marina Maggessi
Luiz Carreira vaga do

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

Ricardo Tripoli
Moreira Mendes vaga do

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

Rodovalho vaga do

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

Silvinho Peccioli
Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Givaldo Carimbão
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)

Reinaldo Nogueira
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
PV

Edson Duarte vaga do

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

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

Sarney Filho Fernando Gabeira
Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Luiz Fernando Faria (PP)
1º Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vander Loubet (PT)
3º Vice-Presidente: Rogerio Lisboa (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Aelton Freitas
Andre Vargas Beto Mansur
Bel Mesquita Chico D'angelo
Carlos Alberto Canuto Edinho Bez
Eduardo da Fonte Eliene Lima vaga do PSDB/DEM/PPS

Eduardo Valverde Eliseu Padilha
Ernandes Amorim Jorge Bittar
Fernando Ferro Luiz Sérgio
José Otávio Germano Nelson Meurer
José Santana de Vasconcellos Odair Cunha
Luiz Fernando Faria Paulo Henrique Lustosa
Rose de Freitas Tadeu Filippelli
Simão Sessim Tatico
Vander Loubet Virgílio Guimarães
Zé Geraldo 3 vagas
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Edson Aparecido
Betinho Rosado Felipe Maia
Eduardo Sciarra Gervásio Silva
Freire Júnior João Almeida
Luiz Paulo Vellozo Lucas José Carlos Aleluia
Marcio Junqueira Nilson Pinto
Paulo Abi-ackel Rodrigo de Castro
Rogerio Lisboa Vitor Penido

Silvio Lopes
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

William Woo vaga do

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna Átila Lira
Edmilson Valentim Brizola Neto
Julião Amin Daniel Almeida
Marcos Medrado Davi Alves Silva Júnior

PV
José Fernando Aparecido de
Oliveira

Ciro Pedrosa

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56

Telefones: 3216-6711 / 6713
FAX: 3216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Marcondes Gadelha (PSB)
1º Vice-Presidente: Takayama (PSC)
2º Vice-Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins Arnon Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS

Clodovil Hernandes Carlito Merss
Décio Lima Carlos Wilson
Dr. Rosinha Carlos Zarattini
Edio Lopes Leonardo Monteiro
George Hilton Luciana Costa
Ibsen Pinheiro Luis Carlos Heinze
Íris de Araújo Marcelo Itagiba
Jair Bolsonaro Paes Landim
Luiz Sérgio Pedro Eugênio
Márcio Reinaldo Moreira Pedro Novais
Maria Lúcia Cardoso Regis de Oliveira

Nilson Mourão
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)

Sabino Castelo Branco
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
Takayama 3 vagas
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Pannunzio Antonio Carlos Mendes Thame
Augusto Carvalho Arnaldo Madeira

Claudio Cajado
Ayrton Xerez vaga do

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

Francisco Rodrigues
Bruno Araújo vaga do

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

João Almeida vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Bruno Rodrigues
Major Fábio Luiz Carlos Hauly
Professor Ruy Pauletti Marina Maggessi
Raul Jungmann vaga do

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

Renato Amary Walter Ihoshi
Sebastião Madeira William Woo

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Aldo Rebelo Júlio Delgado
Eduardo Lopes Manoel Junior
Marcondes Gadelha Rodrigo Rollemberg
Perpétua Almeida vaga do PSDB/DEM/PPS Vieira da Cunha
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV

Fernando Gabeira
José Fernando Aparecido de

Oliveira
Secretário(a): Ana Cristina Silva de Oliveira
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: Raul Jungmann (PPS)
1º Vice-Presidente: Marina Maggessi (PPS)
2º Vice-Presidente: Pinto Itamaraty (PSDB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
Titulares Suplentes

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



Antonio Carlos Biscaia Cristiano Matheus
Arnaldo Faria de Sá Fátima Pelaes
Fernando Melo Hugo Leal vaga do PSDB/DEM/PPS

Jair Bolsonaro Iriny Lopes
Laerte Bessa José Eduardo Cardozo
Lincoln Portela José Genoíno
Marcelo Melo Marcelo Itagiba
Mauro Lopes Neilton Mulim
Paulo Pimenta Neucimar Fraga

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

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

vaga)
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira vaga do

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

Edmar Moreira Félix Mendonça
João Campos Guilherme Campos
Major Fábio William Woo

Marina Maggessi vaga do PV
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Pinto Itamaraty
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Ademir Camilo
Givaldo Carimbão Enio Bacci

Gonzaga Patriota vaga do

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

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

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PSOL
Luciana Genro vaga do PV

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Jofran Frejat (PR)
1º Vice-Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
2º Vice-Presidente: Maurício Trindade (PR)
3º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aline Corrêa Antonio Cruz
Angela Portela Clodovil Hernandes
Antonio Bulhões vaga do PSDB/DEM/PPS Dr. Rosinha
Armando Abílio vaga do PSDB/DEM/PPS Gorete Pereira
Arnaldo Faria de Sá Guilherme Menezes
Chico D'angelo Íris de Araújo
Cida Diogo Janete Rocha Pietá
Darcísio Perondi Lelo Coimbra
Geraldo Resende Luiz Bassuma
Henrique Afonso Mário Negromonte
Jofran Frejat Neilton Mulim
José Linhares Pepe Vargas
Maurício Rands Simão Sessim
Maurício Trindade Tadeu Filippelli

Nazareno Fonteles
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
Rita Camata 2 vagas
Roberto Britto
Saraiva Felipe
Solange Almeida
Tonha Magalhães vaga do PSOL

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Barbosa Andreia Zito
Germano Bonow Dr. Pinotti

João Bittar Geraldo Thadeu
Leandro Sampaio Indio da Costa
Rafael Guerra João Campos
Raimundo Gomes de Matos Jorge Tadeu Mudalen

Rodrigo Maia
José Carlos Vieira vaga do

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

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

Nice Lobão

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

Saturnino Masson

Sebastião Madeira
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Mário Heringer Jô Moraes
Mauro Nazif Manato
Paulo Rubem Santiago Valtenir Pereira
Ribamar Alves (Dep. do PHS ocupa a vaga)

PV
Dr. Talmir Dr. Nechar

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

1 vaga

PHS
Miguel Martini vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Wagner Soares Padilha
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Pedro Fernandes (PTB)
1º Vice-Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
2º Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3º Vice-Presidente: Eudes Xavier (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aracely de Paula Átila Lins
Edgar Moury Carlos Alberto Canuto
Elcione Barbalho Carlos Santana
Eudes Xavier Edinho Bez
Gorete Pereira vaga do PSDB/DEM/PPS Filipe Pereira
Jovair Arantes Frank Aguiar
Marco Maia Iriny Lopes
Milton Monti vaga do PSDB/DEM/PPS João Pizzolatti
Nelson Marquezelli José Otávio Germano
Paulo Rocha Nelson Pellegrino
Pedro Fernandes Tadeu Filippelli
Pedro Henry Vinicius Carvalho
Sandro Mabel Walter Pinheiro
Tarcísio Zimmermann
Vicentinho vaga do PSDB/DEM/PPS

Wilson Braga
PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Cláudio Magrão Eduardo Barbosa
José Carlos Vieira João Campos
Saturnino Masson José Carlos Aleluia
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

Major Fábio

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

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)

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

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)



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

1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Daniel Almeida Alice Portugal

Paulo Pereira da Silva
Manuela D'ávila vaga do

PSDB/DEM/PPS

Renildo Calheiros vaga do PSDB/DEM/PPS Maria Helena
Vanessa Grazziotin Mauro Nazif

Sebastião Bala Rocha vaga do

PSDB/DEM/PPS

PV
Roberto Santiago Edigar Mão Branca
Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Albano Franco (PSDB)
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (DEM)
2º Vice-Presidente: Silvio Torres (PSDB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Afonso Hamm
Carlos Eduardo Cadoca vaga do

PSDB/DEM/PPS Alex Canziani

Carlos Wilson Asdrubal Bentes
Deley Eudes Xavier
Edinho Bez Fátima Pelaes
Eugênio Rabelo Fernando Lopes
Francisco Rossi Joaquim Beltrão
Gilmar Machado José Chaves
Hermes Parcianello José Rocha
Marcelo Teixeira Jurandil Juarez vaga do PSDB/DEM/PPS

Sérgio Barradas Carneiro Miguel Corrêa Jr.
PSDB/DEM/PPS

Albano Franco Andreia Zito
Fábio Souto Fernando Chucre
Otavio Leite Jerônimo Reis
Silvio Torres Luiz Carlos Setim
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Moreira Mendes

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Brizola Neto Fábio Faria
Lídice da Mata vaga do PSDB/DEM/PPS Laurez Moreira
Manuela D'ávila Sueli Vidigal
Valadares Filho
Secretário(a): James Lewis Gorman Junior
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6831 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Carlos Alberto Leréia (PSDB)
1º Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2º Vice-Presidente: Alexandre Silveira (PPS)
3º Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alberto Silva Aline Corrêa
Camilo Cola Anselmo de Jesus
Carlos Santana Celso Maldaner
Carlos Zarattini Décio Lima
Chico da Princesa João Leão

Devanir Ribeiro João Magalhães
Eliseu Padilha José Airton Cirilo
Fátima Pelaes Jurandy Loureiro
Gladson Cameli Marco Maia
Hugo Leal Marinha Raupp
Jackson Barreto Moises Avelino
Mauro Lopes Pedro Chaves
Nelson Bornier Pedro Fernandes
Olavo Calheiros Rita Camata
Ricardo Barros Sandes Júnior

Sandro Matos vaga do PSDB/DEM/PPS Wellington Fagundes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Tadeu Filippelli Zezéu Ribeiro
Wellington Roberto vaga do PSDB/DEM/PPS

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Affonso Camargo
Carlos Alberto Leréia Arnaldo Jardim
Cláudio Diaz Bruno Araújo
Ilderlei Cordeiro Claudio Cajado
Lael Varella Fernando Chucre
Roberto Rocha Geraldo Thadeu
Vanderlei Macris Julio Semeghini
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Paulo Bornhausen

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

Silvio Torres

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Beto Albuquerque Damião Feliciano
Davi Alves Silva Júnior Evandro Milhomen
Djalma Berger Gonzaga Patriota

Giovanni Queiroz
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV
Ciro Pedrosa José Paulo Tóffano
Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR, ATÉ O
DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2008, A APLICAÇÃO DAS
SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº 8878/1994, QUE
"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA"; LEI Nº

10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A DIRIGENTES OU
REPRESENTANTES SINDICAIS E TRABALHADORES

PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO
REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE "ANISTIA OS

TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO DA

PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM)
2º Vice-Presidente: Tarcísio Zimmermann (PT)
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

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

Arnaldo Faria de Sá
Aracely de

Paula
Chico Abreu Carlito Merss
Elcione Barbalho Carlos Santana
Fernando Ferro Fátima Bezerra



Fernando Lopes Filipe Pereira
George Hilton Luiz Couto
Magela 3 vagas
Tarcísio Zimmermann
Wilson Braga vaga do PSDB/DEM/PPS

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito
Eduardo
Barbosa

Arnaldo Jardim
Emanuel

Fernandes
Claudio Cajado 3 vagas
João Almeida
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a
vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Daniel Almeida
Pompeo de

Mattos
Janete Capiberibe 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 98-A, DE
2007, DO SENHOR OTÁVIO LEITE, QUE "ACRESCENTA A
ALÍNEA (E) AO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", INSTITUINDO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE

OS FONOGRAMAS E VIDEOFONOGRAMAS MUSICAIS
PRODUZIDOS NO BRASIL, CONTENDO OBRAS MUSICAIS
OU LÍTERO-MUSICAIS DE AUTORES BRASILEIROS, E/OU

OBRAS EM GERAL INTERPRETADAS POR ARTISTAS
BRASILEIROS, BEM COMO OS SUPORTES MATERIAIS OU

ARQUIVOS DIGITAIS QUE OS CONTENHAM.
Presidente: Décio Lima (PT)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
2º Vice-Presidente: Marcelo Serafim (PSB)
3º Vice-Presidente: Chico Alencar (PSOL)
Relator: José Otávio Germano (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Andrade Fernando Ferro
Bilac Pinto Lincoln Portela
Chico D'angelo Mendes Ribeiro Filho
Décio Lima Sabino Castelo Branco
Elismar Prado 5 vagas
Frank Aguiar
José Otávio Germano
Luiz Bittencourt
Nelson Trad

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Leandro Sampaio
Arnaldo Jardim Professora Raquel Teixeira
Davi Alcolumbre 3 vagas
Marcos Montes
Otavio Leite

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim João Dado
Vanessa Grazziotin 1 vaga

PV
Edigar Mão Branca 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6218 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 22-A, DE

1999, DO SENHOR ENIO BACCI, QUE "AUTORIZA O
DIVÓRCIO APÓS 1 (UM) ANO DE SEPARAÇÃO DE FATO OU
DE DIREITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", ALTERANDO O

DISPOSTO NO ARTIGO 226, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.

Presidente: José Carlos Araújo (PR)
1º Vice-Presidente: Cândido Vaccarezza (PT)
2º Vice-Presidente: Geraldo Pudim (PMDB)
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
Relator: Joseph Bandeira (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Angela Portela
Cândido Vaccarezza Carlos Zarattini
Geraldo Pudim Luciano Castro
José Carlos Araújo Mendes Ribeiro Filho
Joseph Bandeira Reginaldo Lopes
Marcelo Guimarães Filho Roberto Britto
Maria Lúcia Cardoso 3 vagas
Rebecca Garcia
Sérgio Barradas Carneiro

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Bonifácio de Andrada
Fernando Coruja Otavio Leite
Jutahy Junior 3 vagas
Mendonça Prado
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Valadares Filho 2 vagas
Wolney Queiroz

PV
Roberto Santiago 1 vaga

PSOL
Luciana Genro Chico Alencar
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 308-A, DE

2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32
E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS POLÍCIAS

PENITENCIÁRIAS FEDERAL E ESTADUAIS".
Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1º Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PR)
2º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Arnon Bezerra
Arnaldo Faria de Sá Eduardo Valverde
Fernando Melo Fernando Ferro
Iriny Lopes Francisco Rossi
Laerte Bessa José Guimarães
Marcelo Itagiba Leonardo Picciani
Nelson Pellegrino Lincoln Portela
Neucimar Fraga 2 vagas
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Jairo Ataide Alexandre Silveira
Mendonça Prado Ayrton Xerez



Raul Jungmann Edson Aparecido
Rodrigo de Castro Pinto Itamaraty
William Woo 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Sueli Vidigal
João Dado 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6203 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE

2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS
ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERVIÇOS

NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI.
Presidente: Sandro Mabel (PR)
1º Vice-Presidente: Waldir Neves (PSDB)
2º Vice-Presidente: Roberto Balestra (PP)
3º Vice-Presidente: Tarcísio Zimmermann (PT)
Relator: João Matos (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Dr. Rosinha
João Matos João Carlos Bacelar
José Genoíno Luiz Bassuma
Leonardo Quintão Moacir Micheletto
Nelson Bornier Nelson Meurer
Roberto Balestra (Licenciado) Nelson Trad
Sandro Mabel Odair Cunha
Tarcísio Zimmermann Regis de Oliveira

PSDB/DEM/PPS
Gervásio Silva Carlos Alberto Leréia
Humberto Souto Guilherme Campos
João Campos Raul Jungmann
Jorge Tadeu Mudalen Zenaldo Coutinho
Waldir Neves 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Djalma Berger
Gonzaga Patriota Valadares Filho

PV
Marcelo Ortiz Ciro Pedrosa

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 483-A, DE
2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 89 DO

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS", INCLUINDO OS SERVIDORES PÚBLICOS,
CIVIS E MILITARES, CUSTEADOS PELA UNIÃO ATÉ 31 DE

DEZEMBRO DE 1991, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DO EX - TERRITÓRIO FEDERAL

DE RONDÔNIA.
Presidente: Mauro Nazif (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)

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

Anselmo de Jesus Lucenira Pimentel
Eduardo Valverde Marcelo Melo
Ernandes Amorim Sabino Castelo Branco
Fátima Pelaes Valdir Colatto
Gorete Pereira Zequinha Marinho
Marinha Raupp 4 vagas
Natan Donadon
Rebecca Garcia
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly Eduardo Barbosa
Moreira Mendes Ilderlei Cordeiro
Urzeni Rocha 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena Sebastião Bala Rocha
Mauro Nazif 1 vaga

PV
Lindomar Garçon Antônio Roberto

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6204/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 511-A, DE
2006, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 62 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISCIPLINAR A EDIÇÃO DE
MEDIDAS PROVISÓRIAS", ESTABELECENDO QUE A

MEDIDA PROVISÓRIA SÓ TERÁ FORÇA DE LEI DEPOIS DE
APROVADA A SUA ADMISSIBILIDADE PELO CONGRESSO

NACIONAL, SENDO O INÍCIO DA APRECIAÇÃO ALTERNADO
ENTRE A CÂMARA E O SENADO.

Presidente: Cândido Vaccarezza (PT)
1º Vice-Presidente: Regis de Oliveira (PSC)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Cândido Vaccarezza Augusto Farias
Gerson Peres Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo Geraldo Pudim
José Genoíno Ibsen Pinheiro
Leonardo Picciani João Magalhães
Mendes Ribeiro Filho José Mentor
Paes Landim Lúcio Vale
Regis de Oliveira Michel Temer
Vicente Arruda Rubens Otoni

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Edson Aparecido
João Almeida Fernando Coruja
José Carlos Aleluia Fernando de Fabinho
Roberto Magalhães João Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Flávio Dino
Wolney Queiroz 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Roberto Santiago

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6207



FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 549-A, DE
2006, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ACRESCENTA
PRECEITO ÀS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS,

DISPONDO SOBRE O REGIME CONSTITUCIONAL PECULIAR
DAS CARREIRAS POLICIAIS QUE INDICA".

Presidente: Vander Loubet (PT)
1º Vice-Presidente: Marcelo Itagiba (PMDB)
2º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Mentor (PT)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Angelo Vanhoni
Décio Lima Eliene Lima
Jair Bolsonaro José Otávio Germano
José Mentor Marcelo Melo
Laerte Bessa Marinha Raupp
Marcelo Itagiba Paes Landim
Neilton Mulim Sandro Mabel
Regis de Oliveira Valdir Colatto
Vander Loubet 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Abelardo Lupion
João Campos Carlos Sampaio
Jorginho Maluly Pinto Itamaraty
Rogerio Lisboa Silvinho Peccioli
William Woo 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Flávio Dino
Vieira da Cunha João Dado

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023".
Presidente: Júlio Delgado (PSB)
1º Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (PDT)
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
3º Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM)
Relator: Roberto Santiago (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Aline Corrêa

Edgar Moury
Carlos Alberto

Canuto
Geraldo Resende vaga do PSDB/DEM/PPS Dr. Adilson Soares
Íris de Araújo Eudes Xavier
Marco Maia José Guimarães
Pedro Eugênio Nelson Pellegrino
Pedro Henry 3 vagas
Reinhold Stephanes (Licenciado)
Sandro Mabel
Tarcísio Zimmermann

PSDB/DEM/PPS
Felipe Maia Andreia Zito
Francisco Rodrigues Efraim Filho
José Aníbal Fernando Chucre
Paulo Renato Souza Fernando de

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

1 vaga

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.481, DE 2007, QUE "ALTERA A LEI
Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, E A LEI Nº 9.998, DE
17 DE AGOSTO DE 2000, PARA DISPOR SOBRE O ACESSO

A REDES DIGITAIS DE INFORMAÇÃO EM
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO". (FUST)

Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
1º Vice-Presidente: Vilson Covatti (PP)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bilac Pinto Andre Vargas
Colbert Martins Angela Amin
Jorge Bittar Dr. Adilson Soares
Magela Eudes Xavier
Paulo Henrique Lustosa Paulo Teixeira
Paulo Roberto Rebecca Garcia
Raul Henry 3 vagas
Vilson Covatti
Walter Pinheiro

PSDB/DEM/PPS
Jorge Khoury Arnaldo Jardim
Julio Semeghini Eduardo Sciarra
Leandro Sampaio Emanuel Fernandes
Lobbe Neto Paulo Bornhausen
Vic Pires Franco Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ariosto Holanda 2 vagas
Reinaldo Nogueira

PV
Marcelo Ortiz Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6205
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO

FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O
APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO

PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Bel Mesquita (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Adão Pretto Celso Maldaner
Asdrubal Bentes Colbert Martins
Bel Mesquita Fernando Ferro



Dalva Figueiredo Homero Pereira
Edio Lopes Jurandil Juarez
Eduardo Valverde Neudo Campos
Ernandes Amorim Paulo Roberto
José Otávio Germano Paulo Rocha
Lúcio Vale Vignatti

PSDB/DEM/PPS
João Almeida Arnaldo Jardim
Marcio Junqueira Paulo Abi-ackel
Moreira Mendes Pinto Itamaraty
Urzeni Rocha Waldir Neves
Vitor Penido 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena 2 vagas
Perpétua Almeida

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1921, DE 1999, DO SENADO

FEDERAL, QUE INSTITUI A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PP)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Adão Pretto
Carlos Zarattini Carlos Alberto Canuto
Ernandes Amorim Neudo Campos
Fernando Ferro Nilson Mourão
Jackson Barreto Pedro Fernandes
João Pizzolatti Tonha Magalhães
Moises Avelino 3 vagas
Pedro Wilson
Vicentinho Alves

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Arnaldo Jardim
José Carlos Aleluia Augusto Carvalho
Leandro Sampaio Bruno Araújo
Luiz Carlos Hauly Fábio Souto
Silvinho Peccioli Fernando de Fabinho

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Chico Lopes
Sueli Vidigal Dagoberto

PV
Fábio Ramalho Roberto Santiago

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6214
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3057, DE 2000, DO SENHOR BISPO

WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2º NO ART. 41, DA LEI Nº 6.766,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO

PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO",
ESTABELECENDO QUE PARA O REGISTRO DE

LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR

IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE
1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ

NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR
OUTRO ÓRGÃO.

Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
1º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Angela Amin (PP)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Renato Amary (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Alex Canziani
Carlos Eduardo Cadoca Beto Mansur
José Eduardo Cardozo Celso Maldaner
José Guimarães Celso Russomanno
Luiz Bittencourt Edson Santos (Licenciado)
Luiz Carlos Busato Homero Pereira
Marcelo Melo José Airton Cirilo
Maria do Carmo Lara Joseph Bandeira
Ricardo Izar Zezéu Ribeiro

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Bruno Araújo
Ayrton Xerez Cezar Silvestri
Fernando Chucre Eduardo Sciarra
Jorge Khoury Gervásio Silva
Renato Amary Ricardo Tripoli vaga do PSOL

Solange Amaral
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Arnaldo Vianna Chico Lopes
1 vaga Gonzaga Patriota

PV
José Paulo Tóffano Sarney Filho

PSOL

Ivan Valente
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a

vaga)
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6212
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 334, DE 2007, DO SENADO
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSPORTE,
ARMAZENAGEM, LIQUEFAÇÃO, REGASEIFICAÇÃO,

DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE GÁS NATURAL",
ALTERANDO A LEI Nº 9.478, DE 1997, NO QUE DIZ
RESPEITO AO GÁS NATURAL, INCLUINDO O GÁS

CANALIZADO.
Presidente: Max Rosenmann (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: João Maia (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Beto Mansur
Bel Mesquita Carlos Zarattini
Fernando Ferro Dalva Figueiredo
João Maia Dr. Rosinha
Marcelo Guimarães Filho Geraldo Pudim
Max Rosenmann João Carlos Bacelar
Nelson Meurer Marinha Raupp
Vander Loubet Paes Landim

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Edson Aparecido
Arnaldo Madeira João Almeida
Eduardo Sciarra Jorge Khoury
José Carlos Aleluia Leandro Sampaio



Luiz Paulo Vellozo Lucas Luiz Carreira
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Brizola Neto Edmilson Valentim
Rodrigo Rollemberg Francisco Tenorio

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Ciro Pedrosa

PSOL
Ivan Valente 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6205
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3937, DE 2004, DO SR. CARLOS

EDUARDO CADOCA, QUE "ALTERA A LEI Nº 8.884, DE 11 DE
JUNHO DE 1994, QUE TRANSFORMA O CONSELHO

ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE) EM
AUTARQUIA, DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO E A
REPRESSÃO ÀS INFRAÇÕES CONTRA A ORDEM

ECONÔMICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Vignatti (PT)
1º Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
3º Vice-Presidente: Silvinho Peccioli (DEM)
Relator: Ciro Gomes (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Augusto Farias João Maia
Carlos Eduardo Cadoca Marcelo Guimarães Filho
Cezar Schirmer Paes Landim
Eduardo da Fonte Ricardo Barros
Eduardo Valverde Vadão Gomes
João Magalhães 4 vagas
Miguel Corrêa Jr.
Sandro Mabel
Vignatti

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Fernando de Fabinho
Cezar Silvestri Luiz Paulo Vellozo Lucas
Efraim Filho Waldir Neves
Luiz Carlos Hauly Walter Ihoshi
Silvinho Peccioli 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Evandro Milhomen
Dr. Ubiali Fernando Coelho Filho

PV
Antônio Roberto Dr. Nechar

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz.
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216.6201
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6.264, DE 2005, DO SENADO

FEDERAL, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL".

Presidente: Carlos Santana (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Antônio Roberto (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Santana Dalva Figueiredo
Dr. Adilson Soares Dr. Rosinha
Janete Rocha Pietá Gilmar Machado
José Linhares Jusmari Oliveira

Leonardo Quintão Paulo Roberto
Pastor Manoel Ferreira Tonha Magalhães
Paulo Henrique Lustosa 3 vagas
Veloso
Vicentinho

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Andreia Zito
Eduardo Barbosa Gervásio Silva
João Almeida Guilherme Campos
Raul Jungmann Ronaldo Caiado
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano Edmilson Valentim
Evandro Milhomen Paulo Rubem Santiago

PV
Antônio Roberto 1 vaga

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Mário Dráusio de Azeredo Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 3216.6203
FAX: 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 694, DE 1995, QUE "INSTITUI AS
DIRETRIZES NACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO

URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Aline Corrêa
Chico da Princesa Carlito Merss
Francisco Praciano Edinho Bez
Jackson Barreto Gilmar Machado
José Airton Cirilo Jurandy Loureiro
Mauro Lopes Jusmari Oliveira
Pedro Chaves Luiz Carlos Busato
Pedro Eugênio Paulo Teixeira
Pedro Fernandes Ratinho Junior

PSDB/DEM/PPS
Affonso Camargo Cláudio Diaz
Arnaldo Jardim Fernando Chucre
Carlos Sampaio Geraldo Thadeu
Eduardo Sciarra Nilmar Ruiz
José Carlos Vieira Vitor Penido

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Chico Lopes Julião Amin
1 vaga Silvio Costa

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7.161, DE 2006, DO SENADO

FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE
CONSÓRCIOS".

Presidente: Aelton Freitas (PR)
1º Vice-Presidente: Max Rosenmann (PMDB)
2º Vice-Presidente: Alfredo Kaefer (PSDB)
3º Vice-Presidente: João Dado (PDT)
Relator: Alex Canziani (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas Angelo Vanhoni
Alex Canziani Carlos Eduardo Cadoca



Alexandre Santos Carlos Zarattini
Beto Mansur Celso Russomanno
Décio Lima Fernando Lopes
Max Rosenmann Giacobo
Reginaldo Lopes Regis de Oliveira
Rita Camata Renato Molling
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Claudio Cajado
José Carlos Vieira Eduardo Sciarra
Luiz Carlos Hauly Silvio Torres
Moreira Mendes 2 vagas
Vitor Penido

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado Barbosa Neto
Valtenir Pereira Laurez Moreira

PV
1 vaga 1 vaga

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7.709, DE 2007, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 8.666,
DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUE REGULAMENTA O ART. 37,
INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO, INSTITUI NORMAS PARA

LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Tadeu Filippelli (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
José Eduardo
Cardozo

Hugo Leal

Márcio Reinaldo
Moreira

José Santana de Vasconcellos

Milton Monti Lelo Coimbra
Paes Landim Leo Alcântara vaga do PSOL

Paulo Teixeira Luiz Couto
Pedro Chaves Maurício Rands
Pepe Vargas Pedro Eugênio
Rita Camata Renato Molling
Tadeu Filippelli Vital do Rêgo Filho

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Madeira Arnaldo Jardim
Humberto Souto Bruno Araújo
Jorge Khoury Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly Eduardo Sciarra
Luiz Carlos Hauly Marcos Montes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Osmar Júnior
Julião Amin Valtenir Pereira

PV
Dr. Talmir Roberto Santiago

PSOL

Luciana Genro
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1, DE 2007, DO

PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCE DISPOSITIVO À LEI
COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000".

(PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC)
Presidente: Nelson Meurer (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro Fátima Bezerra
Eduardo Valverde Gorete Pereira
Flaviano Melo Luiz Fernando Faria
José Pimentel Paes Landim
Leonardo Quintão Rodrigo Rocha Loures
Lúcio Vale 4 vagas
Mauro Benevides
Nelson Meurer
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Cláudio Diaz
Augusto Carvalho Silvio Lopes
Mussa Demes 3 vagas
Zenaldo Coutinho
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Pompeo de Mattos

Arnaldo Vianna
(Dep. do PRB ocupa a

vaga)
Paulo Rubem Santiago vaga do

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

PV
Fernando Gabeira Edson Duarte

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini

PRB
Marcos Antonio vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6218
FAX: 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993.

Presidente: Paulo Teixeira (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB
Colbert Martins

PT
Paulo Teixeira

PSDB
Paulo Abi-ackel
Secretário(a): Eugênia Kimie Suda Camacho Pestana
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso
Telefones: 3216-5600
FAX: 3216-5605



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR A REALIDADE DO SISTEMA

CARCERÁRIO BRASILEIRO, COM DESTAQUE PARA A
SUPERLOTAÇÃO DOS PRESÍDIOS, CUSTOS SOCIAIS E

ECONÔMICOS DESSES ESTABELECIMENTOS, A
PERMANÊNCIA DE ENCARCERADOS QUE JÁ CUMPRIRAM

PENA, A VIOLÊNCIA DENTRO DAS INSTITUIÇÕES DO
SISTEMA CARCERÁRIO, A CORRUPÇÃO, O CRIME

ORGANIZADO E SUAS RAMIFICAÇÕES NOS PRESÍDIOS E
BUSCAR SOLUÇÕES PARA O EFETIVO CUMPRIMENTO DA

LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
Presidente: Neucimar Fraga (PR)
1º Vice-Presidente: Bruno Rodrigues (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
Relator: Domingos Dutra (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Arnaldo Faria de Sá
Cida Diogo José Linhares
Domingos Dutra Lincoln Portela
Iriny Lopes Luiz Couto
Jusmari Oliveira Mauro Lopes
Luciana Costa Pedro Eugênio
Luiz Carlos
Busato

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

Marcelo Itagiba 5 vagas
Maria do Carmo
Lara
Neucimar Fraga
Rose de Freitas
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Ayrton Xerez Alexandre Silveira
Bruno
Rodrigues

Carlos Sampaio

Jorginho Maluly João Campos
Paulo Abi-ackel José Carlos Vieira
Pinto Itamaraty Roberto Rocha
Raul Jungmann 2 vagas
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo
Camarinha

Paulo Rubem Santiago vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Francisco
Tenorio

Valtenir Pereira

Pompeo de
Mattos

2 vagas

PV
Dr. Talmir Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (0xx61) 3216-6267/6252
FAX: (0xx61) 3216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR AS CAUSAS, AS CONSEQÜÊNCIAS E OS

RESPONSÁVEIS PELA MORTE DE CRIANÇAS INDÍGENAS
POR SUBNUTRIÇÃO DE 2005 A 2007.

Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2º Vice-Presidente: Urzeni Rocha (PSDB)
3º Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (DEM)
Relator: Vicentinho Alves (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Carlos Biffi Aníbal Gomes

Carlos Souza Bernardo Ariston
Dr. Rosinha Henrique Afonso
Edio Lopes Joaquim Beltrão
Geraldo Resende Jusmari Oliveira
Janete Rocha Pietá Luiz Couto
João Magalhães 6 vagas
José Guimarães
Pastor Manoel Ferreira
Rebecca Garcia
Vicentinho Alves
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Davi Alcolumbre Antonio Carlos Mendes Thame
Francisco Rodrigues Carlos Brandão
Ilderlei Cordeiro Vanderlei Macris
Marcio Junqueira 4 vagas
Sebastião Madeira
Urzeni Rocha
Waldir Neves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto 3 vagas
Osmar Júnior
1 vaga

PV
Edson Duarte Edigar Mão Branca

PRB
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (0xx61) 3216-6210
FAX: (0xx61) 3216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR ESCUTAS TELEFÔNICAS

CLANDESTINAS/ILEGAIS, CONFORME DENÚNCIA
PUBLICADA NA REVISTA "VEJA", EDIÇÃO 2022, Nº 33, DE 22

DE AGOSTO DE 2007.
Presidente: Marcelo Itagiba (PMDB)
1º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
2º Vice-Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alexandre Silveira (PPS)
Relator: Nelson Pellegrino (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Carlos Willian
Colbert Martins Joseph Bandeira
Hugo Leal Laerte Bessa
Iriny Lopes Luiz Carlos Busato
Lincoln Portela Marcelo Melo
Luiz Couto Maurício Quintella Lessa
Marcelo Guimarães Filho Nelson Bornier
Marcelo Itagiba Ricardo Barros
Nelson Pellegrino 4 vagas
Paulo Pimenta
Simão Sessim
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira vaga do PSOL Fernando de Fabinho
João Campos Francisco Rodrigues
Jorge Khoury Mendonça Prado
Jorginho Maluly Raul Jungmann
Marcio Junqueira Renato Amary
Marina Maggessi 2 vagas
Paulo Abi-ackel
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio 3 vagas
Marcos Medrado
1 vaga

PV



Sarney Filho Edson Duarte
PSOL

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

1 vaga

Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (0xx61) 3216-6276
FAX: (0xx61) 3216-6285

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A APURAÇÃO
DAS DENÚNCIAS DE ABUSOS SEXUAIS SOFRIDOS PELA
ADOLESCENTE MANTIDA EM CELA COM 20 HOMENS, NO

MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA.
Coordenador: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB
Bel Mesquita
Elcione Barbalho

PT
Cida Diogo
Luiz Couto
Maria do Rosário
Zé Geraldo

DEM
Lira Maia

PSDB
Zenaldo Coutinho

PR
Jusmari Oliveira

PSB
Luiza Erundina
Secretário(a): Valdivino Tolentino
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225

GRUPO DE TRABALHO PARA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS.
Coordenador: Cândido Vaccarezza (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci
Asdrubal Bentes
Cândido Vaccarezza
José Mentor
Mauro Benevides
Nelson Marquezelli
Paulo Maluf
Regis de Oliveira
Rita Camata
Sandro Mabel
Sérgio Barradas Carneiro

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim
Bruno Araújo
Bruno Rodrigues
José Carlos Aleluia
Ricardo Tripoli
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes
Flávio Dino
Miro Teixeira

PV
Marcelo Ortiz
Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo II, Ala A, sala 153
Telefones: 3215-8652/8
FAX: 3215-8657

GRUPO DE TRABALHO PARA EFETUAR ESTUDO EM

RELAÇÃO À EVENTUAL INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA DE
PROJETOS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, SOBRE DIREITO
PENAL E PROCESSO PENAL, SOB A COORDENAÇÃO DO

SENHOR DEPUTADO JOÃO CAMPOS.
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
José Eduardo Cardozo
Marcelo Itagiba
Neucimar Fraga
Vinicius Carvalho

PSDB/DEM/PPS
João Campos
Raul Jungmann
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha
Flávio Dino
Vieira da Cunha
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A ESTUDAR O
REMANEJAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO DAS LIDERANÇAS

PARTIDÁRIAS.
Coordenador: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB
Osmar Serraglio
Vital do Rêgo Filho

PT
Walter Pinheiro

PSDB
Sebastião Madeira

PR
Luciano Castro

PP
Nelson Meurer

PDT
Mário Heringer

PSC
Hugo Leal

PMN
Silvio Costa
Secretário(a): .



PODER LEGISLATIVO 
SENADO FEDERAL 
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

PREÇO DE ASSINATURA 
 

SEMESTRAL 
 

Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)  R$ 58,00 
Porte do Correio R$ 488,40 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada)   R$ 546,40 

 
ANUAL 

 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)    R$ 116,00 
Porte do Correio    R$ 976,80 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada) R$ 1.092,80 

  
NÚMEROS AVULSOS 

 
Valor do Número Avulso R$ 0,50 
Porte Avulso         R$ 3,70 

 
ORDEM BANCÁRIA 

 
UG – 020055 GESTÃO  –  00001 

 
Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de empenho, a favor do 

FUNSEEP ou fotocópia da Guia de Recolhimento da União-GRU, que poderá ser 
retirada no SITE: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru–simples.asp 
Código de Recolhimento apropriado e o número de referência: 20815-9 e 00002  e 
o código da Unidade Favorecida – UG/GESTÃO: 020055/00001 preenchida e 
quitada no valor correspondente à quantidade de assinaturas pretendidas e  enviar 
a esta Secretaria. 
 
OBS: NÃO SERÁ ACEITO CHEQUE VIA CARTA PARA EFETIVAR 
ASSINATURA DOS DCN’S. 
 

Maiores informações pelo telefone (0XX–61) 3311-3803, FAX: 3311-1053, 
Serviço de Administração Econômica Financeira/Controle de Assinaturas, falar com, 
Mourão ou Solange. 
Contato internet: 3311-4107 
 

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, AV. N/2, S/Nº – BRASÍLIA–DF 

CNPJ: 00.530.279/0005–49              CEP 70 165–900 
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