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ÀS 9 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Marco Maia

Inocêncio Oliveira

Partido/Bloco

RORAIMA

Angela Portela PT
Marcio Junqueira DEM
Presentes Roraima: 2

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amapá: 2

RONDÔNIA

Eduardo Valverde PT
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Moreira Mendes PPS
Presentes Rondônia: 3

ACRE

Fernando Melo PT
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PT
Presentes Acre: 3

TOCANTINS

Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 4

MARANHÃO

Domingos Dutra PT
Pedro Fernandes PTB
Sarney Filho PV
Washington Luiz PT

Presentes Maranhão: 4

CEARÁ

José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Presentes Ceará: 3

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Júlio Cesar DEM
Presentes Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Presentes Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

Luiz Couto PT
Presentes Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Presentes Pernambuco: 2

BAHIA

Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Emiliano José PT
Geraldo Simões PT
Luiz Alberto PT
Roberto Britto PP
Tonha Magalhães PR
Presentes Bahia: 8

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
Carlos Melles DEM
Leonardo Monteiro PT

SEÇÃO I

Ata da 113ª Sessão, Extraordinária, Matutina,  
20 de maio de 2009

Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário.  
Lincoln Portela, Domingos Dutra, Manato, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno.
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Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT
Presentes Minas Gerais: 8

ESPÍRITO SANTO

Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Antonio Carlos Biscaia PT
Chico DAngelo PT
Dr. Paulo César PR
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jair Bolsonaro PP
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Presentes Rio de Janeiro: 6

SÃO PAULO

Carlos Zarattini PT
Devanir Ribeiro PT
Fernando Chiarelli PDT
Ivan Valente PSOL
Lobbe Neto PSDB
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP
Renato Amary PSDB
Roberto Santiago PV
Vicentinho PT
Presentes São Paulo: 11

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Eliene Lima PP
Presentes Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR
Presentes Distrito Federal: 1

GOIÁS

Pedro Wilson PT
Presentes Goiás: 1

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Presentes Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Luciano Pizzatto DEM
Luiz Carlos Hauly PSDB
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Presentes Paraná: 9

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Jorge Boeira PT
José Carlos Vieira DEM
Presentes Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Luis Carlos Heinze PP
Maria do Rosário PT
Presentes Rio Grande do Sul: 2

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) – A lista 

de presença registra na Casa o comparecimento de 83 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da 

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. DOMINGOS DUTRA, servindo como 2° 

Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece-
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) – Passa-
se à leitura do expediente.

O SR. DOMINGOS DUTRA, servindo como 1° 
Secretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

Of. nº 447/2008–CN

Brasília, 4 de agosto de 2008

Exmo Sr.
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República encaminhou 

ao Senado Federal a Mensagem nº 86, de 2008–CN (nº 
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508/2008, na origem), na qual comunica haver vetado 
parcialmente o Projeto de Lei do Senado nº 59, de 2004 
(nº 7.431/2006, na Câmara dos Deputados), que “Regu-
lamenta a alínea e do inciso III do caput do art. 60 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir 
o piso salarial profissional nacional para os profissionais 
do magistério público da educação básica”.

Esta Presidência, nos termos do art. 104 do Regi-
mento Comum, solicita a V. Exª a indicação de três mem-
bros dessa Casa do Congresso Nacional e, nos termos 
da Resolução nº 2, de 2000–CN, a indicação de mais um 
membro, que deverão integrar a Comissão Mista a ser 
incumbida de relatar o veto. Remeto, em anexo, autógrafo 
do projeto vetado e cópia da mensagem presidencial.

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

Aviso nº 595 – C. Civil

Em 16 de julho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Veto parcial

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a 

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
restitui dois autógrafos do texto aprovado do Projeto 
de Lei nº 59, de 2004 (7.431/06 na Câmara dos De-
putados), que, com veto parcial, se converteu na Lei 
nº 11.738, de 16 de julho de 2008.

Atenciosamente, Dilma Rousseff, Ministra de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Re-
pública.

Mensagem nº 508

Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos 

do § 1º do art. 66 da Constituição, decidi vetar par-
cialmente, por contrariedade ao interesse público, o 
Projeto de Lei nº 59, de 2004 (nº 7.431/06 na Câmara 
Deputados), que “Regulamenta a alínea e do inciso 
III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias, para instituir o piso salarial pro-
fissional nacional para os profissionais do magistério 
público da educação básica”.

Ouvida, a Secretaria de Relações Institucionais 
da Presidência da República manifestou-se pelo veto 
ao seguinte dispositivo:

Inciso I do art. 3º

“Art. 3º ...................................................
I – a partir de 1º de janeiro de 2008, 

acréscimo de 1/3 (um terço) da diferença entre 
o valor referido no art. 2º desta Lei e o venci-
mento inicial da Carreira vigente;

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

Razões do Veto

“O art. 3º determina a vigência do piso sa-
larial a contar do ano de 2008 e prevê, em seu 
inciso I, que a primeira parcela seja integralizada, 
de forma retroativa, tendo como marco inicial a 
data de 1º de janeiro de 2008. Estabelece, por-
tanto, a obrigação de pagar ainda neste exercício 
financeiro a diferença a que farão jus os profis-
sionais do magistério.

Os Estados e Municípios, por meio de 
suas entidades representativas, manifestaram-
se no sentido de que tal comando impõe aos 
entes federados uma obrigação que não pode 
ser cumprida, contrariando, assim, o interesse 
público. Isso porque se determinassem a rea-
lização do aumento, ainda em 2008, estariam 
contrariando frontalmente o disposto no art. 
169 da Constituição Federal, que impõe que a 
concessão de qualquer vantagem ou aumen-
to de remuneração na Administração Pública 
deve contar com previsão específica na res-
pectiva lei orçamentária, o que seguramente 
não ocorreu.

No caso particular dos municípios, a si-
tuação é ainda mais grave, haja vista que a 
realização de eleições municipais neste ano 
os submete a restrições específicas da legis-
lação eleitoral e da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que, em seu art. 21, parágrafo único, 
proíbe expressamente o aumento de despesa 
com pessoal nos 180 dias anteriores ao final 
do mandato”.

Ouvidos também, o Ministério da Justiça e a 
Advocacia-Geral da União manifestaram-se pelo veto 
ao seguinte dispositivo:

Art. 7º ....................................................
“Art. 7º Constitui ato de improbidade admi-

nistrativa a inobservância dos dispositivos con-
tidos nesta Lei, sujeito às penalidades previstas 
pela Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992”.
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Razões do Veto

“O art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, rela-
ciona os atos de improbidade atentatórios aos 
princípios da Administração Pública. Consis-
tem em ações ou omissões capazes de violar 
os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade e lealdade. Portanto, a conduta 
de violação da lei já está consubstanciada na 
Lei de Improbidade Administrativa.

Saliente-se que a mera inobservância de 
dispositivo legal não é capaz de configurar o 
ato de improbidade, restando indispensável a 
comprovação da deslealdade ou da desones-
tidade para com a administração. O escopo 
da lei é punir o administrador desonesto, e 
não o inábil ou o que não possua os meios 
materiais de cumprir as determinações legais, 
notadamente as de ordem financeira. O mero 
erro legal do agente, sem desonestidade ou 
má-fé, não configura ato de improbidade.

Assim, apenas por expressa determinação 
legal, inserida no art. 10 da Lei nº 8.429, de 1992, 
é que se admite a penalização por conduta cul-
posa. Destarte, entende-se que art. 7º do projeto 
não pode ser sancionado, pois a interpretação 
do dispositivo fora do sistema traçado pela Lei de 
Improbidade pode ensejar a penalização equivo-
cada de condutas não dolosas”.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me 
levaram a vetar os dispositivos acima mencionados 
do projeto em causa, as quais ora submeto à eleva-
da apreciação dos Senhores Membros do Congresso 
Nacional.

Brasília, 16 de julho de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

Regulamenta a alínea e do inciso III 
do caput do art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para instituir 
o piso salarial profissional nacional para 
os profissionais do magistério público da 
educação básica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei regulamenta o piso salarial 

profissional nacional para os profissionais do ma-
gistério público da educação básica a que se refere a 
alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para 
os profissionais do magistério público da educação bá-
sica será de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais) 
mensais, para a formação em nível médio, na moda-
lidade Normal, prevista no art. 62 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional.

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor 
abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Fede-
ral e os Municípios não poderão fixar o vencimen-
to inicial das Carreiras do magistério público da 
educação básica, para a jornada de, no máximo, 
40 (quarenta) horas semanais.

§ 2º Por profissionais do magistério público 
da educação básica entendem-se aqueles que de-
sempenham as atividades de docência ou as de 
suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou 
administração, planejamento, inspeção, supervisão, 
orientação e coordenação educacionais, exercidas 
no âmbito das unidades escolares de educação bá-
sica, em suas diversas etapas e modalidades, com 
a formação mínima determinada pela legislação fe-
deral de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3º Os vencimentos iniciais referentes às demais 
jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais 
ao valor mencionado no caput deste artigo.

§ 4º Na composição da jornada de trabalho, ob-
servar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da 
carga horária para o desempenho das atividades 
de interação com os educandos.

§ 5° As disposições relativas ao piso salarial de 
que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposen-
tadorias e pensões dos profissionais do magistério 
público da educação básica alcançadas pelo art. 7º 
da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro 
de 2003, e pela Emenda Constitucional nº 47, de 5 de 
julho de 2005.

Art. 3º O valor de que trata o art. 2º desta Lei 
passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008, e 
sua integralização, como vencimento inicial das Car-
reiras dos profissionais da educação básica pública, 
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será 
feita de forma progressiva e proporcional, observado 
o seguinte:

I – a partir de 1º de janeiro de 2008, acréscimo 
de 1/3 (um terço) da diferença entre o valor referido 
no art. 2º desta Lei e o vencimento inicial da Carreira 
vigente;
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II – a partir de 1º de janeiro de 2009, acréscimo 
de 2/3 (dois terços) da diferença entre o valor referido 
no art. 2º desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta 
Lei, e o vencimento inicial da Carreira vigente;

III – a integralização do valor de que trata o art. 
2º desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, 
dar-se-á a partir de 1º de janeiro de 2010, com o acrés-
cimo da diferença remanescente.

§ 1º A integralização de que trata o caput deste 
artigo poderá ser antecipada a qualquer tempo pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 2º Até 31 de dezembro de 2009, admitir-
se-á que o piso salarial profissional nacional com-
preenda vantagens pecuniárias, pagas a qualquer 
título, nos casos em que a aplicação do disposto 
neste artigo resulte em valor inferior ao de que 
trata o art. 2º desta Lei, sendo resguardadas as 
vantagens daqueles que percebam valores acima 
do referido nesta Lei.

Art. 4º A União deverá complementar, na forma e 
no limite do disposto no inciso VI do caput do art. 60 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e 
em regulamento, a integralização de que trata o art. 3º 
desta lei, nos casos em que o ente federativo, a par-
tir da consideração dos recursos constitucionalmente 
vinculados à educação, não tenha disponibilidade or-
çamentária para cumprir o valor fixado.

§ 1º O ente federativo deverá justificar sua ne-
cessidade e incapacidade, enviando ao Ministério 
da Educação solicitação fundamentada, acompa-
nhada de planilha de custos comprovando a neces-
sidade da complementação de que trata o caput 
deste artigo.

§ 2º A União será responsável por cooperar tec-
nicamente com o ente federativo que não conseguir 
assegurar o pagamento do piso, de forma a assessorá-
lo no planejamento e aperfeiçoamento da aplicação 
de seus recursos.

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do 
magistério público da educação básica será atua-
lizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do 
ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o ca-
put deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo 
percentual de crescimento do valor anual mínimo por 
aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamen-
tal urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei 
nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

Art. 6º A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Pla-
nos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 
de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento 
do piso salarial profissional nacional para os profis-
sionais do magistério público da educação básica, 
conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da 
Constituição Federal.

Art. 7º Constitui ato de improbidade administrati-
va a inobservância dos dispositivos contidos nesta Lei, 
sujeito às penalidades previstas pela Lei nº 8.429, de 
2 de junho de 1992.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Senado Federal, 3 de julho de 2008. – Senador Ga-
ribaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal.

LEI Nº 11.738, DE 16 DE JULHO DE 2008

Regulamenta a alínea e do inciso III 
do caput do art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para instituir 
o piso salarial profissional nacional para 
os profissionais do magistério público da 
educação básica.

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para 
os profissionais do magistério público da educação bá-
sica será de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais) 
mensais, para a formação em nível médio, na moda-
lidade Normal, prevista no art. 62 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional.

§ 3º Os vencimentos iniciais referentes às demais 
jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais 
ao valor mencionado no caput deste artigo.

§ 4º Na composição da jornada de trabalho, ob-
servar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da 
carga horária para o desempenho das atividades de 
interação com os educados.

Art. 3º O valor de que trata o art. 2º desta lei pas-
sará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008, e sua in-
tegralização, como vencimento inicial das Carreiras dos 
profissionais da educação básica pública, pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma 
progressiva e proporcional, observado o seguinte:

I – (VETADO);
II – a partir de 1º de janeiro de 2009, acréscimo 

de 2/3 (dois terços) da diferença entre o valor referido 
no art. 2º desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta 
Lei, e o vencimento inicial da Carreira vigente;
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III – a integralização do valor de que trata o art. 
2º desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, 
dar-se-á a partir de 1º de janeiro de 2010, com o acrés-
cimo da diferença remanescente.

§ 1º A integralização de que trata o caput deste 
artigo poderá ser antecipada a qualquer tempo pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 2º Até 31 de dezembro de 2009, admitir-
se-á que o piso salarial profissional nacional com-
preenda vantagens pecuniárias, pagas a qualquer 
título, nos casos em que a aplicação do disposto 
neste artigo resulte em valor inferior ao de que 
trata o art. 2º desta Lei, sendo resguardadas as 
vantagens daqueles que percebam valores acima 
do referido nesta Lei.

Art. 4º A União deverá complementar, na forma 
e no limite do disposto no inciso VI do caput do art. 
60 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias e em regulamento, a integralização de que 
trata o art. 3º desta Lei, nos casos em que o ente 
federativo, a partir da consideração dos recursos 
constitucionalmente vinculados à educação, não 
tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o 
valor fixado.

§ 1º O ente federativo deverá justificar sua ne-
cessidade e incapacidade, enviando ao Ministério 
da Educação solicitação fundamentada, acompa-
nhada de planilha de custos comprovando a neces-
sidade da complementação de que trata o caput 
deste artigo.

§ 2º A União será responsável por cooperar 
tecnicamente com o ente federativo que não con-
seguir assegurar o pagamento do piso, de forma a 
assessorá-lo no planejamento e aperfeiçoamento da 
aplicação de seus recursos.

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do 
magistério público da educação básica será atua-
lizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do 
ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o ca-
put deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo 
percentual de crescimento do valor anual mínimo por 
aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamen-
tal urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei 
nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

Art. 6º A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos de 
Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezem-
bro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial 

profissional nacional para os profissionais do magistério 
público da educação básica, conforme disposto no pará-
grafo único do art. 206 da Constituição Federal.

Art. 7º (VETADO)
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.
Brasília, 16 de julho de 2008; 187º da Independên-

cia e 120º da República. – Luiz Inácio Lula da Silva.

Publique-se. Arquive–se.
Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 449/2008-CN

Brasília, 4 de agosto de 2008

Exm° Sr.
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados.

Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República encaminhou 

ao Senado Federal a Mensagem nº 88, de 2008-CN (nº 
558/2008, na origem), na qual comunica haver vetado 
parcialmente o Projeto de Lei de Conversão nº 17, de 
2008 (oriundo da Medida Provisória nº 426, de 2008), 
que “Altera o Anexo I da Lei nº 11.134, de 15 de julho 
de 2005, para aumentar o valor da Vantagem Pecuniária 
Especial – VPE, devida aos militares da Polícia Militar 
do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do 
Distrito Federal, e o § 2º do art. 65 da Lei nº 10.486, 
de 4 de julho de 2002; e revoga o art. 2º e o Anexo I 
da Lei nº 11.663, de 24 de abril de 2008”.

Esta Presidência, nos termos do art. 104 do Re-
gimento Comum, solicita a V. Exa a indicação de três 
membros dessa Casa do Congresso Nacional e, nos 
termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação 
de mais um membro, que deverão integrar a Comissão 
Mista a ser incumbida de relatar o veto. Remeto, em 
anexo, autógrafo do projeto vetado e cópia da mensa-
gem presidencial.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa pro-
testos de elevada estima e consideração. – Senador Ga-
ribaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal.

Aviso nº 641 – C. Civil

Em 28 de julho de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Veto parcial

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a 

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
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restitui dois autógrafos do texto aprovado do Projeto 
de Lei de Conversão nº 17, de 2008 (MP nº 426/08), 
que, com veto parcial, se converteu na Lei nº 11.757, 
de 28 de julho de 2008.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica.

Mensagem nº 558

Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos 

do § 1º do art. 66 da Constituição, decidi vetar par-
cialmente, por inconstitucionalidade, o Projeto de 
Lei de Conversão nº 17, de 2008 (MP nº 426/08), 
que “Altera o Anexo I da Lei nº 11.134, de 15 de 
julho de 2005, para aumentar o valor da Vantagem 
Pecuniária Especial – VPE, devida aos militares 
da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal, e o § 2º do 
art. 65 da Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002; e 
revoga o art. 2º e o Anexo I da Lei nº 11.663, de 
24 de abril de 2008”.

Ouvidos, os Ministérios da Justiça, do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão e a Advocacia-Geral da 
União manifestaram-se pelo veto aos seguintes dis-
positivos:

Art. 2º  ...................................................
“Art. 2º Fica o Governo do Distrito Fede-

ral autorizado a criar a gratificação de risco de 
morte a ser paga aos policiais e bombeiros 
militares do Distrito Federal.

Parágrafo único. Os custos decorrentes 
da criação desta gratificação correrão por conta 
do Fundo Constitucional do Distrito Federal”.

Razão do veto

“A competência para manter a Polícia Militar 
e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 
é da União, sendo de iniciativa privativa do Presi-
dente da República, consoante o disposto no art. 
61, § 1º, II, a, da Constituição Federal, os projetos 
de leis que dispõem sobre sua remuneração”.

Art. 3º  ...................................................
“Art. 3º O § 2º do art. 65 da Lei nº 10.486, 

de 4 de julho de 2002, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

‘Art.65. ..................................... .............
.............................................. ................

§ 2º Aos militares inativos e pensionistas 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar 
de que trata o caput deste artigo estendem-se 
os mesmos direitos, prerrogativas, vantagens 
e regime remuneratório dos militares inativos 
e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal, incluídas 
as gratificações e quaisquer outras verbas remu-
neratórias já concedidas por lei especial, bem 
como as que vierem a sê-lo’. (NR)”

Razão do veto

“A proposição não pode ser objeto de 
emenda parlamentar, uma vez que a disposi-
ção sobre remuneração e aposentadoria dos 
servidores públicos dos ex-territórios federais 
e do antigo Distrito Federal é de iniciativa pri-
vativa do Presidente da República, por força 
do texto constitucional. Além disso, o disposi-
tivo acarretará aumento de despesa pública, o 
que é vedado aos parlamentares em matéria 
de iniciativa exclusiva do Presidente da Re-
pública, consoante determinação do art. 63, 
inciso I, da Constituição Federal”.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me 
levaram a vetar os dispositivos acima mencionados 
do projeto em causa, as quais ora submeto à ele-
vada apreciação dos Senhores Membros do Con-
gresso Nacional.

Brasília, 28 de julho de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

Altera o Anexo I da Lei nº 11.134, de 15 de 
julho de 2005, para aumentar o valor da Van-
tagem Pecuniária Especial – VPE, devida aos 
militares da Polícia Militar do Distrito Federal 
e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 
Federal, e o § 2º do art. 65 da Lei nº 10.486, de 
4 de julho de 2002; e revoga o art. 2º e o Anexo 
I da Lei nº 11.663, de 24 de abril de 2008.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Anexo I da Lei nº 11.134, de 15 de julho de 

2005, passa a vigorar nos termos do Anexo desta Lei.
Art. 2º Fica o Governo do Distrito Federal auto-

rizado a criar a gratificação de risco de morte a ser 
paga aos policiais e bombeiros militares do Distrito 
Federal.

Parágrafo único. Os custos decorrentes da cria-
ção desta gratificação correrão por conta do Fundo 
Constitucional do Distrito Federal.



Maio de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 21 20987 

Art. 3º O § 2º do art. 65 da Lei nº 10.486, de 4 
de julho de 2002, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 65. .................................... .............
.............................................. ................
§ 2º Aos militares inativos e pensionistas 

da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar de que trata o caput deste artigo es-
tendem-se os mesmos direitos, prerrogativas, 
vantagens e regime remuneratório dos milita-
res inativos e pensionistas da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Fe-

deral, incluídas as gratificações e quaisquer 
outras verbas remuneratórias já concedidas 
por lei especial, bem como as que vierem a 
sê-lo”. (NR)

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 
1º de fevereiro de 2008.

Art. 5º Fica revogado o art. 2º, e o Anexo I da Lei 
nº 11.663, de 24 de abril de 2008.

Senado Federal, 10 de junho de 2008. – Sena-
dor Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.
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LEI Nº 11.757, DE 28 DE JULHO DE 2008

Altera o Anexo I da Lei nº 11.134, de 
15 de julho de 2005, para aumentar o valor 
da Vantagem Pecuniária Especial – VPE, 
devida aos militares da Polícia Militar do 
Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros 
Militar do Distrito Federal, e o § 2º do art. 
65 da Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002; e 
revoga o art. 2º e o Anexo I da Lei nº 11.663, 
de 24 de abril de 2008.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Anexo I da Lei nº 11.134, de 15 de ju-

lho de 2005, passa a vigorar nos termos do Anexo 

desta Lei.

Art. 2º (VETADO)

Art. 3º (VETADO)

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

publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 

1º de fevereiro de 2008.

Art. 5º Fica revogado o art. 2º, e o Anexo I da Lei 

nº 11.663, de 24 de abril de 2008.

Brasília, 28 de julho de 2008; 187º da Independên-

cia e 120º da República. – Luiz Inácio Lula da Silva.
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Ofício nº 456/2008-CN

Brasília, 12 de agosto de 2008

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República encaminhou 

ao Senado Federal a Mensagem nº 96, de 2008-CN 
(nº 570/2008, na origem), na qual comunica haver ve-
tado integralmente o Projeto de Lei da Câmara nº 20, 
de 2008 (nº 7.460/2006, na Casa de origem), que 
“acrescenta dispositivo à Lei nº 7.853, de 24 de ou-
tubro de 1989, que dispõe sobre pessoas portadoras 
de deficiência, para caracterizar a visão monocular 
como deficiência visual”.

Esta presidência, nos termos do art. 104 do Re-
gimento Comum, solicita a V. Exª a indicação de 
três membros dessa Casa do Congresso Na-
cional e, nos termos da Resolução nº 2, de 2000-
CN, a indicação de mais um membro, que deverão 
integrar a comissão mista a ser incumbida de relatar 
o veto. Remeto, em anexo, autógrafo do projeto vetado 
e cópia da mensagem presidencial.

Aproveito a opor tunidade para renovar a 
V. Exª protestos de elevada estima e considera-
ção. – Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente do 
Senado Federal.

Aviso nº 667 – C. Civil.

4 de agosto de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro-Secretário do Senado Federal

Assunto: Veto total

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa secretaria mensagem em que 

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República co-
munica que houve por bem vetar integralmente o Pro-
jeto de Lei nº 20, de 2008 (nº 7.460/06 na Câmara dos 
Deputados) e, na oportunidade, restitui dois autógrafos 
da citada proposição.

Atenciosamente, – Erenice Guerra, Ministra de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica, interina.

Mensagem nº 570

Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do 

§ 1º, do art. 66 da Constituição Federal, decidi vetar 
integralmente, por contrariar o interesse público, o 
Projeto de Lei nº 20, de 2008 (nº 7.460/06, na Câma-
ra dos Deputados), que “acrescenta dispositivo à Lei 
nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre 

pessoas portadoras de deficiência, para caracterizar 
a visão monocular como deficiência visual”.

Ouvidos, a Secretaria Especial dos Direitos Hu-
manos da Presidência da República e os Ministérios 
da Justiça, da Saúde e do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, manifestaram-se pelo veto integral 
ao projeto de lei, pelas razões abaixo:

“Segundo a Classificação Estatística In-
ternacional de Doenças e Problemas relacio-
nados à Saúde – Décima Revisão (CID-10), 
o enquadramento da visão monocular como 
deficiência dependerá da acuidade visual do 
olho único. O seu enquadramento sem a men-
cionada diferenciação causará distorções nas 
ações afirmativas nesta seara, prejudicando 
pessoas com outras deficiências.

Ademais, deve-se destacar que está em 
tramitação, no Congresso Nacional, projeto de 
lei destinado a instituir o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, que estabelece um modelo único 
de classificação. Além disso, foi instituído, em 
26 de abril de 2007, grupo interministerial com 
o objetivo de avaliar o modelo de classificação 
e valoração das deficiências utilizado no Brasil, 
e definir a elaboração e adoção de um modelo 
único para todo o País. Ao dispor sobre a visão 
monocular, individualmente, o projeto de lei se-
gue caminho oposto ao que está se delineando 
nesses dois poderes da República.”

Essas, Senhor Presidente, as razões que me 
levaram a vetar o projeto em causa, as quais ora sub-
meto à elevada apreciação dos Senhores Membros 
do Congresso Nacional.

Brasília, 31 de julho de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

Acrescenta dispositivo à Lei nº 7.853, 
de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre 
pessoas portadoras de deficiência, para 
caracterizar a visão monocular como de-
ficiência visual.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, 

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 1º-A:

“Art. 1º-A Fica estabelecido que a visão 
monocular é classificada como deficiência 
visual.”

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

Senado Federal, em 15 de julho de 2008.  – Se-
nador Garibaldi Alves Filho,  Presidente do Senado 
Federal

Publique-se. Arquive-se. 
Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente. 



20990 Quinta-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2009

OF. nº 460/2008-CN 

Brasília, 12 de agosto de 2008

Exmo Sr.
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República encaminhou 

ao Senado Federal a Mensagem nº 100, de 2008-CN 
(nº 581/2008, na origem), na qual comunica haver ve-
tado integralmente o Projeto de Lei da Câmara nº 67, 
de 2005 (nº 1.792/2003, na Casa de origem), que “Al-
tera dispositivos da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro 
de 2001, que ‘institui a Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico incidente sobre a importação 
e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás 
natural e seus derivados, e álcool etílico combustível 
(Cide)’, para promover a equalização das alíquotas 
incidentes sobre o querosene de aviação e a gasolina 
utilizada em aviação”.

Esta Presidência, nos termos do art. 104 do Re-
gimento Comum, solicita a V. Exª a indicação de três 
membros dessa Casa do Congresso Nacional e, nos 
termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação 
de mais um membro, que deverão integrar a Comissão 
Mista a ser incumbida de relatar o veto. Remeto, em 
anexo, autógrafo do projeto vetado e cópia da mensa-
gem presidencial.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª 
protestos de elevada estima e consideração. – Se-
nador Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Aviso nº 674 – C. Civil.

Em 4 de agosto de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Veto total.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem em 

que Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
comunica que houve por bem vetar integralmente o 
Projeto de Lei nº 67, de 2005 (nº 1.792/03 na Câmara 
dos Deputados) e, na oportunidade, restitui dois au-
tógrafos da citada proposição.

Atenciosamente, – Erenice Guerra, Ministra de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica, Interina

Mensagem nº 581

Senhor Presidente do Senado Federal,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos 
do § 1º do art. 66 da Constituição, decidi vetar inte-
gralmente, por contrariedade ao interesse público, 
o Projeto de Lei nº 67, de 2005 (nº 1.792/03 na Câ-
mara dos Deputados), que “altera dispositivos da Lei 
nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, que ‘institui 
a Contribuição de Intervenção no Domínio Econô-
mico incidente sobre a importação e a comerciali-
zação de petróleo e seus derivados, gás natural e 
seus derivados, e álcool etílico combustível (CIDE)’, 
para promover a equalização das alíquotas inciden-
tes sobre o querosene de aviação e a gasolina uti-
lizada em aviação”.

Ouvido, o Ministério da Fazenda manifestou-se 
pelo veto integral ao Projeto de Lei pelas seguintes 
razões:

“O Decreto nº 5.060, de 30 de abril de 
2004, posteriormente alterado pelo Decreto 
nº 6.446, de 2 de maio de 2008, já reduziu 
em 79%, de R$860,00 por metro cúbico para 
R$180,00 por metro cúbico, as alíquotas da 
Cide-Combustíveis incidentes sobre a ga-
solina e suas correntes, diminuindo consi-
deravelmente o custo tributário da gasolina 
de aviação.

Além disso, a redução da alíquota aplicá-
vel à gasolina de aviação em relação à cobrada 
sobre a gasolina automotiva poderá induzir o 
uso indevido do produto. Sob a ótica ambiental, 
o uso indevido da gasolina de aviação é preo-
cupante, tendo em vista a presença do chum-
bo tetraetila em sua composição, tornando-a 
excessivamente poluente.

Por fim, o Projeto de Lei não atende às 
exigências do art. 14 da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, que condiciona a renúncia 
de receita tributária à estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva iniciar sua vigência e à demonstração 
de que a mesma tenha sido considerada na 
previsão de receita para o exercício financeiro 
ou à adoção de medidas compensatórias de 
elevação da receita tributária.”

Essas, Senhor Presidente, as razões que me 
levaram a vetar o projeto em causa, as quais ora sub-
meto à elevada apreciação dos Senhores Membros 
do Congresso Nacional.

Brasília, 1º de Agosto de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.
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Altera dispositivos da Lei nº 10.336, 
de 19 de dezembro de 2001, que “institui 
a Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico incidente sobre a importação e 
a comercialização de petróleo e seus deriva-
dos, gás natural e seus derivados, e álcool 
etílico combustível (CIDE)”, para promover 
a equalização das alíquotas incidentes so-
bre o querosene de aviação e a gasolina 
utilizada em aviação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os incisos I e III do caput do art. 5º da 

Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º.................................................... 
I – gasolina, exceto de aviação, R$860,00 

(oitocentos e sessenta reais) por m3;
...............................................................
III – querosene e gasolina de aviação, 

R$92,10 (noventa e dois reais e dez centa-
vos) por m3; 

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

Art. 2º Os incisos I e III do caput do art. 8º da 
Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º.................................................... 
I – R$49,90 (quarenta e nove reais e 

noventa centavos) e R$230,10 (duzentos e 
trinta reais e dez centavos) por m3, no caso 
de gasolina, exceto de aviação;

...............................................................
III – R$16,30 (dezesseis reais e trinta 

centavos) e R$75,80 (setenta e cinco reais e 
oitenta centavos) por m3, nos casos de que-
rosene e gasolina de aviação;

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

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

Senado Federal, 16 de julho de 2008. – Sena-
dor Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Publique-se. Arquive-se. 
Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente. 

OF. Nº467/2008-CN

Brasília, 19 de agosto de 2008

Exmº Sr.
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República encaminhou 

ao Senado Federal a Mensagem nº 101, de 2008-CN 
(nº 593/2008, na origem), na qual comunica haver 

vetado integralmente o Projeto de Lei do Senado nº 
493, de 2003 (nº 4.022/2004, na Câmara dos Depu-
tados), que “Autoriza o Poder Executivo a criar a Uni-
versidade Federal do Sudoeste Goiano (UFSOG), por 
desmembramento do Campus Avançado da Univer-
sidade Federal de Goiás (UFG) em Jataí, e dá outras 
providências”.

Esta presidência, nos termos do art. 104 do Re-
gimento Comum, solicita a V. Exª a indicação de três 
membros dessa Casa do Congresso Nacional e, nos 
termos da Resolução nº 2,de 2000-CN, a indicação 
de mais um membro, que deverão integrar a comissão 
Mista a ser incumbida de relatar o veto. Remeto, em 
anexo, autógrafo do Projeto vetado e cópia da men-
sagem presidencial.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª 
protestos de elevada estima e consideração. – Se-
nador Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Aviso nº 687-C.Civil

Em 7 de agosto de 2008

A sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Veto Total.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretária Mensagem em que 

o Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Repúbli-
ca, no exercício do cargo de Presidente da República, 
comunica que houve por bem vetar integralmente o 
Projeto de Lei nº 4.022, de 2004(nº 493/03 no Senado 
Federal) e na oportunidade, restitui dois autógrafos na 
citada proposição.

Atenciosamente, – Erenice Guerra, Ministra de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica, Interina.

Mensagem nº 593

Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do 

§ 1º do art. 66 da Constituição, decidi vetar integralmen-
te, por inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 4.022, 
de 2004 (nº 493/03 no Senado Federal), 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”.
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Ouvidos, os Ministérios do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, da Educação, da Justiça e a Advo-
cacia-Geral da União manifestaram-se pelo veto ao 
Projeto de Lei pelas seguintes razões:

“A proposta de criação de uma universi-
dade afronta diretamente os arts. 61, § 1º, II 
a e e, e 84, VI, a da Constituição Federal, por 
se tratar de iniciativa privativa do Presidente 
da República. A conversão do texto em mera 
autorização não sana seus vícios, pois, ao 
invadir a esfera de competência exclusiva do 
Poder Executivo, o Projeto de Lei viola o Prin-
cípio da Independência dos Poderes, inscrito 
no art. 2º da Constituição.”

Essa, Senhor Presidente, a razão que me levou 
a vetar o projeto em causa, a qual ora submeto à ele-
vada apreciação dos Senhores Membros do Congres-
so Nacional.

Brasília, 7 de agosto de 2008.

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Universidade Federal do Sudoeste Goia-
no – UFSOG, por desmembramento do 
Campus Avançado da Universidade Fede-
ral de Goiás – UFG em Jataí, e dá ou tras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a criar a 

Universidade Federal do Sudoeste Goiano – UFSOG, 
por desmem bramento do Campus Avançado de Jataí 
da Universidade Federal de Goiás – UFG.

Art. 2º A UFSOG terá por objetivo ministrar 
ensino superior, desenvolver pesquisas nas diver-
sas áreas do conheci mento e promover a extensão 
universitária.

Art. 3º A estrutura organizacional e a forma de 
fun cionamento da UFSOG, observado o princípio da 
indissociabili dade entre ensino, pesquisa e extensão, 
serão definidas segun do seu estatuto e as normas le-
gais pertinentes.

Art. 4º A administração superior da UFSOG será 
exer cida, no âmbito das respectivas competências, a 
serem defini das no Estatuto e no Regimento Geral, 
pelo Reitor e pelo Con selho Universitário.

Art. 5° É o Poder Executivo autorizado a:
I – transferir saldos orçamentários da UFG para 

a UFSOG, observada a coincidência de atividades, 
projetos e ope rações especiais, com respectivas ca-
tegorias econômicas e gru pos de despesa previstos 
na lei orçamentária;

II – praticar os demais atos necessários à efetiva-
ção do disposto nesta Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
pu blicação.

Câmara dos Deputados, 18 de julho de 2008. – 

Of. Nº 411/2008 – LPR

Brasília, 28 de agosto de 2008

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação do Depu-

tado Sandro Mabel (PR/GO) para compor a Comissão 
Mista do Congresso Nacional incumbida de relatar o 
Veto nº 34 de 2008, do Presidente da República, refe-
rente ao PL nº 4.022 de 2004 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”.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, Deputado  Luciano Castro, 
Líder do Partido da República.

Publique-se. Arquive-se. 
Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 468/2008-CN

Brasília, 19 de agosto de 2008

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República encaminhou 

ao Senado Federal a Mensagem nº 102, de 2008-CN 
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(nº 594/2008, na origem), na qual comunica haver ve-
tado parcialmente o Projeto de Lei da Câmara nº 36, 
de 2006 (nº 5.245/2005, na Casa de origem), “altera 
o art. 7º da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, para 
dispor sobre o direito à inviolabilidade do local e ins-
trumentos de trabalho do advogado, bem como de sua 
correspondência”.

Esta presidência, nos termos do art. 104 do Re-
gimento Comum, solicita a V. Exª a indicação de três 
membros dessa Casa do Congresso Nacional e, nos 
termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação 
de mais um membro, que deverão integrar a comissão 
mista a ser incumbida de relatar o veto. Remeto, em 
anexo, autógrafo do projeto vetado e cópia da mensa-
gem presidencial.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª 
protestos de elevada estima e consideração. – Se-
nador Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Aviso nº 688 – C. Civil

7 de agosto de 2008

Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro-Secretário do Senado Federal

Assunto: Veto parcial

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa secretaria mensagem com a 

qual o Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Re-
pública, no exercício do cargo de Presidente da Re-
pública, restitui dois autógrafos do texto aprovado do 
Projeto de Lei nº 36, de 2006 (nº 5.245/05, na Câmara 
dos Deputados), que, com veto parcial, se converteu 
na Lei nº 11.767, de 7 de agosto de 2008.

Atenciosamente, – Erenice Guerra, Ministra de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica, interina.

Mensagem nº 594

Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do 

§ 1º, do art. 66 da Constituição, decidi vetar parcialmen-
te, por razões de interesse público, o Projeto de Lei nº 
36, de 2006 (nº 5.245/05, na Câmara dos Deputados), 
que “altera o art. 72 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 
1994, para dispor sobre o direito à inviolabilidade do 
local e instrumentos de trabalho do advogado, bem 
como de sua correspondência”.

Ouvidos, o Ministério da Justiça e a Advocacia 
Geral da União manifestaram-se pelo veto aos seguin-
tes dispositivos:

§§ 5º, 8º e 9º, do art. 7º da Lei nº 8.906, de 4 de 
julho de 1994, alterado pelo art. 1º do projeto de lei.

“§ 5º São instrumentos de trabalho do 
advogado todo e qualquer bem móvel ou in-
telectual utilizado no exercício da advocacia, 
especialmente seus computadores, telefones, 
arquivos impressos ou digitais, bancos de da-
dos, livros e anotações de qualquer espécie, 
bem como documentos, objetos e mídias de 
som ou imagem, recebidos de clientes ou de 
terceiros.”

Razões do veto

“A definição de instrumentos de trabalho, 
ao compreender “documentos, objetos e mídias 
de som ou imagens, recebidos de clientes, ou 
de terceiros”, pode ensejar conseqüências in-
desejadas: de um lado, clientes investigados 
poderiam, utilizando-se de artifício que extra-
pola os limites da relação cliente-advogado, 
valer-se da norma em questão para ocultar 
provas de práticas criminosas; de outro lado, 
a obtenção legítima de provas em escritórios 
de advocacia poderia ficar prejudicada, pois 
aumentaria sensivelmente a possibilidade de 
ataque à licitude das provas por sua potencial 
vinculação a “clientes ou terceiros”.

“§ 8º A quebra da inviolabilidade referida 
no § 6º deste artigo, quando decretada contra 
advogado empregado ou membro de sociedade 
de advogados, será restrita ao local e aos ins-
trumentos de trabalho privativos do advogado 
averiguado, não se estendendo aos locais e 
instrumentos de trabalho compartilhados com 
os demais advogados.”

Razões do veto

“A redação proposta para o § 8º contém 
comando que pode inviabilizar a investigação 
criminal na hipótese de arquivos e documentos 
compartilhados em um escritório de advocacia. 
Ademais, a supressão do dispositivo em nada 
altera o resguardo do exercício profissional, 
uma vez que o acesso aos instrumentos de 
trabalho compartilhados em um escritório de 
advocacia não poderá extrapolar os limites do 
mandado judicial.”

“§ 9º No caso de ofensa a inscrito na 
OAB, no exercício da profissão ou de cargo ou 
função de órgão dessa entidade, o conselho 
competente promoverá o desagravo público 
do ofendido, sem prejuízo da responsabilidade 
criminal em que incorrer o infrator.”
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Razões do veto

“O veto ao § 5º do presente projeto man-
tém a vigência de sua redação atual na Lei nº 
8.906, de 04 de julho de 1994, cujo conteúdo 
é idêntico ao § 9º. Assim, a fim de se evitar 
duplicidade de dispositivo legal, faz-se neces-
sário o veto a este último parágrafo.”

Essas, Senhor Presidente, as razões que me 
levaram a vetar os dispositivos acima mencionados 
do projeto em causa, as quais ora submeto à eleva-
da apreciação dos Senhores Membros do Congresso 
Nacional.

Brasília, 7 de agosto de 2008.

Altera o art. 7º da Lei nº 8.906, de 04 de 
julho de 1994, para dispor sobre o direito à 
inviolabilidade do local e instrumentos de 
trabalho do advogado, bem como de sua 
correspondência.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 7° da Lei nº 8.906, de 04 de julho de 

1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7° ...................................................
...............................................................
II – a inviolabilidade de seu escritório ou 

local de trabalho, bem como de seus instrumen-
tos de trabalho, de sua correspondência escrita, 
eletrônica, telefônica e telemática, desde que 
relativas ao exercício da advocacia;

...............................................................
§ 5° São instrumentos de trabalho do 

advogado todo e qualquer bem móvel ou in-
telectual utilizado no exercício da advocacia, 
especialmente seus computadores, telefones, 
arquivos impressos ou digitais, bancos de da-
dos, livros e anotações de qualquer espécie, 
bem como documentos, objetos e mídias de 
som ou imagens, recebidos de clientes ou de 
terceiros.

§ 6° Presentes indícios de autoria e mate-
rialidade da prática de crime por parte de advo-
gado, a autoridade judiciária competente poderá 
decretar a quebra da inviolabilidade de que trata 
o inciso II do caput deste artigo, em decisão mo-
tivada, expedindo mandado de busca e apreen-

são, específico e pormenorizado, a ser cumprido 
na presença de representante da OAB, sendo, 
em qualquer hipótese, vedada a utilização dos 
documentos, das mídias e dos objetos perten-
centes a clientes do advogado averiguado, bem 
como dos demais instrumentos de trabalho que 
contenham informações sobre clientes.

§ 7° A ressalva constante do § 6° deste 
artigo não se estende a clientes do advogado 
averiguado que estejam sendo formalmente in-
vestigados como seus partícipes ou co-autores 
pela prática do mesmo crime que deu causam 
à quebra da inviolabilidade.

§ 8° A quebra da inviolabilidade referida no § 
6° deste artigo, quando decretada contra advogado 
empregado ou membro de sociedade de advoga-
dos, será restrita ao local e aos instrumentos de 
trabalho privativos do advogado averiguado, não se 
estendendo aos locais e instrumentos de trabalho 
compartilhados com os demais advogados.

§ 9° No caso de ofensa a inscrito na 
OAB, no exercício da profissão ou de cargo ou 
função de órgão dessa entidade, “o conselho 
competente promoverá o desagravo público 
do ofendido, sem prejuízo da responsabilidade 
criminal em que incorrer o infrator.” (NR)

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

Senado Federal, 22 de julho de 2008. – Sena-
dor Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

LEI Nº 11.767, DE 7 DE AGOSTO DE 2008

Altera o art. 7º da Lei nº 8.906, de 4 de 
julho de 1994, para dispor sobre o direito à 
inviolabilidade do local e instrumentos de 
trabalho do advogado, bem como de sua 
correspondência.

O Vice-Presidente da República, no exercício do 
cargo de Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 7º da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º ... ...............................................
... ...........................................................
III – a inviolabilidade de seu escritório 

ou local de trabalho, bem como de seus 
instrumentos de trabalho, de sua corres-
pondência escrita, eletrônica, telefônica e 
telemática, desde que relativas ao exercício 
da advocacia;

... ..................................................
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§ 5º (Vetado)
§ 6º Presentes indícios de autoria 

e materialidade da prática de crime por 
parte de advogado, a autoridade judiciária 
competente poderá decretar a quebra da 
inviolabilidade de que trata o inciso II do 
caput deste artigo, em decisão motivada, 
expedindo mandado de busca e apreen-
são, específico e pormenorizado, a ser 
cumprido na presença de representante 
da OAB, sendo, em qualquer hipótese, 
vedada a utilização dos documentos, das 
mídias e dos objetos pertencentes a clien-
tes do advogado averiguado, bem como 
dos demais instrumentos de trabalho que 
contenham informações sobre clientes.

§ 7º A ressalva constante do § 6º des-
te artigo não se estende a clientes do 
advogado averiguado que estejam sen-
do formalmente investigados como seus 
partícipes ou co-autores pela prática do 
mesmo crime que deu causa à quebra da 
inviolabilidade.

§ 8º (Vetado)
§ 9º (Vetado)

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

Brasília, 7 de agosto de 2008; 187º da Indepen-
dência e 120º da República.

Publique-se. Arquive-se.
Em 20-5-09. – Michel Temer, presidente

OF. n° 516/2008 – CN

Brasília, 13 de outubro de 2008

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

Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República encami-

nhou ao Senado Federal a Mensagem n° 144, de 
2008-CN (n° 762/2008, na origem), na qual comu-
nica haver vetado parcialmente o Projeto de Lei do 

Senado n° 533, de 2003 (n° 7.161/2006, na Câmara 
dos Deputados), que “Dispõe sobre o Sistema de 
Consórcio”.

Esta Presidência, nos termos do art. 104 do Re-
gimento Comum, solicita a V. Exª a indicação de três 
membros dessa Casa do Congresso Nacional e, nos 
termos da Resolução n° 2, de 2000-CN, a indicação 
de mais um membro, que deverão integrar a Comissão 
Mista a ser incumbida de relatar o veto. Remeto, em 
anexo, autógrafo do projeto vetado e cópia da mensa-
gem presidencial.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exº 
protestos de elevada estima e consideração. – Se-
nador Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

Aviso nº 901 – C. Civil

Em 8 de outubro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Veto parcial.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a 

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
restitui dois autógrafos do texto aprovado do Projeto 
de Lei nº 533, de 2003 (nº 7.161/06 na Câmara dos 
Deputados), que, com veto parcial, se converteu na 
Lei nº 11.795, de 8 de outubro de 2008.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de Es-
tado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Mensagem nº 762

Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos 

do § 1º do art. 66 da Constituição, decidi vetar par-
cialmente, por inconstitucionalidade e contrarieda-
de ao interesse público, o Projeto de Lei nº 533, de 
2003 (nº 7.161/06 na Câmara dos Deputados), que 
“Dispõe sobre o Sistema de Consórcio”.

Ouvidos, o Ministério da Justiça e a Advocacia 
Geral da União manifestaram-se pelo veto ao seguin-
te dispositivo:

§ 4º do art. 5º

“Art. 5º ....... ...........................................
§ 4º A administradora de consórcio não 

responderá em nome próprio, ou com seu 
patrimônio, pelas obrigações pecuniárias de 
responsabilidade do grupo de consórcio, res-
salvadas as hipóteses de gestão negligente, 
temerária ou fraudulenta.

............... .............................................. .
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Razão do veto

“A Constituição é particularmente vol-
tada à proteção dos direitos do consumidor. 
Com efeito, o inciso XXXII, do art. 5º, deter-
mina que ‘o Estado promoverá, na forma da 
lei, a defesa do consumidor’. Igualmente, 
dispõe o art. 170, caput e seu inciso V: ‘a 
ordem econômica, fundada na valorização 
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, ob-
servados os seguintes princípios: V – defesa 
do consumidor’.

O § 4º do art. 9 impõe evidente res-
trição à responsabilidade objetiva das ad-
ministradoras de consórcio, estando em 
desarmonia com o sistema de defesa do 
consumidor, que tem origem constitucional e 
traz regras de ordem pública e de interesse 
social, conforme art. do Código de Defesa 
do Consumidor. Daí porque tal dispositivo 
merece receber o veto presidencial.”

Já os Ministérios do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior e da Justiça opinaram pelo veto 
ao dispositivo a seguir transcrito:

Art. 9º ....................................................
“Art. O Poder Executivo fica autorizado 

a constituir entidade privada, sem fins lucra-
tivos, destinada a administrar mecanismo 
de proteção a titulares de cotas de grupos 
de consórcio, quando decretada intervenção, 
liquidação extrajudicial ou falência de adminis-
tradora de consórcio.

Parágrafo único. O regulamento do me-
canismo de que trata este artigo deverá dis-
por, no mínimo, sobre:

I – situações capazes de acionar o me-
canismo de proteção;

II – créditos que serão protegidos e res-
pectivos limites;

III – política de aplicação dos recursos 
financeiros da entidade, inclusive critérios de 
composição e diversificação de riscos;

IV – forma e época de pagamento dos 
créditos protegidos;

V – limites de responsabilidade da enti-
dade em relação ao seu patrimônio;

VI – definição do exercício social, ela-
boração de demonstrações financeiras e res-
pectiva auditoria e publicação e relatório de 
atividades.”

Razão do veto

“O art. 61, § ‘e’ da Constituição impe-
de a criação de órgão, e, por conseqüên-
cia, de entidade da Administração sem que a 
iniciativa legislativa seja do Poder Executivo. 
Ainda que o dispositivo tenha caráter autori-
zativo, a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal é no sentido de que o vício de incons-
titucionalidade formal é insanável pela sanção 
(ADI 700/RJ, ADI 266/RJ, ADI 3.177/AP).”

Por sua vez o Ministério da Justiça propôs veto 
aos seguintes dispositivos:

§  2° do art. 10 

“Art. 10. .....  ...........................................
§ 2º Caso seja o contrato de participação 

em grupo de consórcio, por adesão, ou a pro-
posta de adesão assinados, em conjunto ou 
separadamente, fora do estabelecimento da 
administradora, o contratante ou proponente 
poderá dele desistir, no prazo de 7 (sete) dias, 
contado de sua assinatura, desde que não te-
nha participado de assembléia de contempla-
ção, devendo-se:

I – eliminar qualquer vínculo do con-
tratante ou proponente com o grupo de con-
sórcio;

II – restituir-lhe as importâncias pagas 
a qualquer título, acrescida dos rendimentos 
da aplicação financeira a que estão sujeitos 
os recursos dos consorciados enquanto não 
utilizados, no prazo de até 3 (três) dias 
úteis, contados da data da formalização da 
desistência.”

Razão do veto

“O § 2º do art. 10 estipula o prazo de 7 dias 
para a desistência do contrato que foi fumado fora 
do estabelecimento comercial. Entretanto, caso 
o consorciado tenha participado de assembléia 
de contemplação, não poderá exercer seu direito 
de arrependimento.

O art. 49 do Código de Defesa do Consu-
midor assegura um prazo legal de 7 dias para 
que o consumidor manifeste sua intenção de 
desistir do contrato. Referido dispositivo inovou o 
ordenamento jurídico pátrio e instituiu um prazo 
obrigatório para a reflexão a respeito do negócio 
realizado. O direito de arrependimento constitui 
uma importante faculdade do consumidor, sen-
do inadmissível a imposição de condição para 
o seu pleno exercício. Daí porque também se 
recomenda o veto do dispositivo.”
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Art. 29, §§ 1°, 2° e 3° do art. 30 e incisos II e III 
do art. 31 

“Art. 29. Será considerado participante ex-
cluído, independentemente de notificação por 
parte da administradora ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, desde que não tenha sido contem-
plado, o consorciado que não quiser permanecer 
no grupo ou que deixar de cumprir as obrigações 
financeiras na forma e condições estabelecidas 
em contrato de participação em grupo de con-
sórcio, por adesão.

Art. 30. .... ..............................................
................. .............................................
§ 1º A restituição de que trata o caput 

será efetuada somente mediante contem-
plação por sorteio nas assembléias, observa-
das as mesmas condições, entre os excluídos 
e os demais consorciados do grupo.

§ 2º O consorciado excluído somente fará 
jus à restituição de que trata o caput se desistir 
após o pagamento de sua quinta parcela de 
contribuição ao grupo, inclusive.

§ 3º Caso o consorciado excluído não 
atenda ao requisito do § 2º, será restituído do 
valor a que tem direito na forma do art. 31.

Art. 31. ...... ...........................................
................ ..............................................
II – aos participantes excluídos, que o 

saldo relativo às quantias por eles pagas, ainda 
não restituídas na forma do art. 30, se encontra 
à disposição para devolução em espécie;

III – aos demais consorciados e partici-
pantes excluídos, que os saldos remanescen-
tes no fundo comum e, se for o caso, no fundo 
de reserva estão à disposição para devolução 
em espécie proporcionalmente ao valor das 
respectivas prestações pagas.”

Razão do veto

“O art. 29 permite a exclusão do consor-
ciado que não quiser permanecer no grupo ou 
que deixar de cumprir as obrigações financei-
ras na forma e condições estabelecidas em 
contrato de participação, independentemente 
de notificação por parte da administradora ou 
interpelação judicial ou extrajudicial.

A notificação prévia ao consorciado asse-
gura o direito básico à informação, conforme art. 
6º, III da Lei nº 8.078, de 1990, e a possibilidade 
de adimplemento da obrigação, evitando a res-
cisão contratual e, consequentemente, a exclu-
são do consorciado. A observância do direito à 

informação é, ainda, uma exigência do princípio 
da boa-fé nas relações contratuais.

É obrigação da administradora de con-
sórcio manter o consumidor permanentemente 
informado sobre todos os aspectos da relação 
contratual, principalmente quando o que está 
em risco é a rescisão do seu contrato e a sua 
eliminação do grupo de consorciados.

Os §§ 2º e 3º do art. 30 e os incisos II e III 
do art. 31 da proposição tratam da devolução 
dos valores pagos ao participante excluído. A 
redação do projeto impõe ao excluído do con-
sórcio duas possibilidades para restituição das 
quantias vertidas: ser contemplado em assem-
bléia ou ser restituído 60 dias após a data da 
realização da última assembléia.

Nesse contexto, os dispositivos citados 
afrontam diretamente o artigo 51, IV, c/c art. 
51, § III, do Código de Defesa do Consumidor, 
que estabelecem regra geral proibitória da uti-
lização de cláusula abusiva nos contratos de 
consumo. Com efeito, embora o consumidor 
deva arcar com os prejuízos que trouxer ao 
grupo de consorciados, conforme § 2º do ar-
tigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, 
mantê-lo privado de receber os valores vertidos 
até o final do grupo ou até sua contemplação é 
absolutamente antijurídico e ofende o princípio 
da boa-fé, que deve prevalecer em qualquer 
relação contratual.

Ademais, a inteligência do Código de 
Defesa do Consumidor é de coibir a quebra 
de equivalência contratual e considerar abu-
siva as cláusulas que colocam o consumidor 
em ‘desvantagem exagerada’, tal como ocorre 
no caso presente. A devolução das prestações 
deve ser imediata, sob pena de impor ao con-
sumidor uma longa e injusta espera.

Por estes motivos, sugere-se o veto dos 
arts. 29, §§ 1º, 2º e 3º do art. 30 e incisos II e 
III do art. 31.”

Art. 37 ...................................................
“Art. 37. Os valores que, a partir da vi-

gência desta Lei, forem classificados como 
recursos não procurados, se não reclamados 
no prazo de 5 (cinco) anos a contar de sua 
caracterização, devem ser transferidos para a 
entidade privada a que se refere o art. 9º.”

Razão do veto

“O art. 37 prevê que os recursos não pro-
curados serão, após 5 (cinco) anos, destinados 
à entidade privada prevista no art. 9º Ocorre, 
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no entanto, que o art. 9º é objeto de veto, mo-
tivo pelo qual não se justifica a permanência 
da regra de destinação em questão.”

Art. 41 ...................................................
“Art. 41. Qualquer pessoa natural ou jurí-

dica que atuar como administradora de consór-
cio ou oferecer plano ou negócio disciplinado 
nesta Lei sem prévia autorização do Banco 
Central do Brasil estará sujeita a multa de até 
100% (cem por cento) do total de valores re-
cebidos e a receber de terceiros em razão do 
plano ou negócio e à pena de reclusão de 4 
(quatro) a 8 (oito) anos, ficando a esta sujei-
tos, quando pessoa jurídica, seus diretores e 
administradores.

Parágrafo único. Incorre também nas san-
ções previstas neste artigo quem prometer 
publicamente, sem autorização competente, 
realizar operações regidas por esta Lei, ainda 
que sob outra denominação.”

Razão do veto

“A pena de 4 a 8 anos de reclusão para 
quem atua como administrador de grupo de 
consórcio sem autorização do Banco Central 
do Brasil não guarda qualquer coerência com 
relação à imputação de pena de outros tipos 
de nosso sistema. Tomando-se como parâme-
tro os crimes contra as finanças públicas (arts. 
359-A a 359-H do Código Penal), verifica-se 
que entre eles não há nenhum crime apenado 
com mais de 4 anos de reclusão. Além disso, 
as penas previstas para os crimes de homicí-
dio culposo (§ 39 do art. 121 do Código Penal), 
indução ao suicídio (art. 122 do Código Penal) 
e abandono de incapaz (art. 133 do Código Pe-
nal) são todas inferiores à pena prevista no art. 
41 da proposição. Em virtude desta evidente 
desproporcionalidade entre o delito tipificado 
no art. 41 e a pena para ele prevista, propõe-
se o veto a tal dispositivo.”

Ouvidos, também, os Ministérios da Fazenda e 
do Trabalho e Emprego manifestaram-se pelo veto ao 
seguinte dispositivo:

Art. 47 ...................................................
“Art. 47. Os incisos V, VI e VII, do art. 20, 

da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, pas-
sam a vigorar com as seguintes alterações:

`Art. 20. ............ .....................................
........................ ......................................
V – pagamento de parte das prestações 

decorrentes de financiamento habitacional 
concedido no âmbito do Sistema Financeiro 

da Habitação (SFH) ou de contrato de partici-
pação de grupo de consórcio para aquisição 
de imóvel, desde que:

a) o mutuário ou consorciado conte com 
o mínimo de 3 (três) anos de trabalho sob o 
regime do FGTS, na mesma empresa ou em 
empresas diferentes;

VI – liquidação ou amortização extra-
ordinária do saldo devedor de financiamento 
imobiliário ou decorrente de participação em 
grupo de consórcio de imóvel, observadas 
as condições estabelecidas pelo Conselho 
Curador, dentre elas a de que o financiamen-
to seja concedido no âmbito do SFH e haja 
interstício mínimo de 2 (dois) anos para cada 
movimentação;

VII – ................ ......................................
.............. ................................................
c) por consorciado, para ofertar lance ou 

complementar o valor do crédito atribuído para 
aquisição de bem imóvel através do sistema 
de consórcio;

Razões do veto

“A matéria em questão encontra-se em 
parte regulamentada por meio da Resolução nº 
541/2007, do Conselho Curador do FGTS, que 
possibilita a utilização do saldo da conta vincula-
da, por seu titular, como ‘lance’ na obtenção de 
‘Carta de Crédito’ em consórcios imobiliários ha-
bitacionais. Permite, ainda, o uso desses saldos 
como complementação do valor da ‘Carta de 
Crédito’ no ato da aquisição o imóvel. Entretanto, 
a ampliação do uso de recursos do FGTS com 
a possibilidade de uso desses recursos para pa-
gamento das prestações do consórcio e para li-
quidação ou amortização extraordinária do saldo 
devedor decorrente de participação em grupo de 
consórcio de imóvel representaria um volume de 
recurso significativamente maior o que tenderia a 
reduzir os recursos que o FGTS dispõe para finan-
ciamento de moradia própria no âmbito do SFH, 
em especial para população de baixa renda, bem 
como dificultaria o financiamento de projetos de 
infraestrutura urbana e saneamento básico, que 
constituem a finalidade primária do FGTS.”

Essas, Senhor Presidente, as razões que me 
levaram a vetar os dispositivos acima mencionados 
do projeto em causa, as quais ora submeto à eleva-
da apreciação dos Senhores Membros do Congresso 
Nacional.

Brasília, 8 de outubro de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.
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Dispõe sobre o Sistema de Consórcio.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Do Sistema de Consórcios

SEÇÃO I 
Dos Conceitos Fundamentais

Art. 1° O Sistema de Consórcios, instrumento de 
progresso social que se destina a propiciar o acesso 
ao consumo de bens e serviços, constituído por admi-
nistradoras de consórcio e grupos de consórcio, será 
regulado por esta Lei.

Art. 2° Consórcio é a reunião de pessoas naturais 
e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número 
de cotas previamente determinados, promovida por ad-
ministradora de consórcio, com a finalidade de propiciar 
a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de 
bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.

Art. 3° Grupo de consórcio é uma sociedade não 
personificada constituída por consorciados para os fins 
estabelecidos no art. 2°.

§ 1° O grupo de consórcio será representado por 
sua administradora, em caráter irrevogável e irretratá-
vel, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, na 
defesa dos direitos e interesses coletivamente consi-
derados e para a execução do contrato de participação 
em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2° O interesse do grupo de consórcio prevalece 
sobre o interesse individual do consorciado.

§ 3° O grupo de consórcio é autônomo em rela-
ção aos demais e possui patrimônio próprio, que não 
se confunde com o de outro grupo, nem com o da pró-
pria administradora.

§ 4° Os recursos dos grupos geridos pela admi-
nistradora de consórcio serão contabilizados separa-
damente.

Art. 4° Consorciado é a pessoa natural ou jurídi-
ca que integra o grupo e assume a obrigação de con-
tribuir para o cumprimento integral de seus objetivos, 
observado o disposto no art. 2°.

SEÇÃO II 
Da Administração de Consórcios

Art. 5° A administradora de consórcios é a pessoa 
jurídica prestadora de serviços com objeto social prin-
cipal voltado à administração de grupos de consórcio, 
constituída sob a forma de sociedade limitada ou so-
ciedade anônima, nos termos do art. 7°, inciso I.

§ 1° A administradora de consórcio deve figurar 
no contrato de participação em grupo de consórcio, por 
adesão, na qualidade de gestora dos negócios dos gru-
pos e de mandatária de seus interesses e direitos.

§ 2° Os diretores, gerentes, prepostos e sócios 
com função de gestão na administradora de consórcio 
são depositários, para todos os efeitos, das quantias 
que a administradora receber dos consorciados na sua 
gestão, até o cumprimento da obrigação assumida no 
contrato de participação em grupo de consórcio, por 
adesão, respondendo pessoal e solidariamente, inde-
pendentemente da verificação de culpa, pelas obriga-
ções perante os consorciados.

§ 3° A administradora de consórcio tem direito à 
taxa de administração, a título de remuneração pela 
formação, organização e administração do grupo de 
consórcio até o encerramento deste, conforme o art. 
32, bem como o recebimento de outros valores, ex-
pressamente previstos no contrato de participação em 
grupo de consórcio, por adesão, observados ainda os 
arts. 28 e 35.

§ 4° A administradora de consórcio não respon-
derá em nome próprio, ou com seu patrimônio, pelas 
obrigações pecuniárias de responsabilidade do grupo 
de consórcio, ressalvadas as hipóteses de gestão ne-
gligente, temerária ou fraudulenta.

§ 5° Os bens e direitos adquiridos pela adminis-
tradora em nome do grupo de consórcio, inclusive os 
decorrentes de garantia, bem como seus frutos e ren-
dimentos, não se comunicam com o seu patrimônio, 
observado que:

I – não integram o ativo da administradora;
II – não respondem direta ou indiretamente por 

qualquer obrigação da administradora;
III – não compõem o elenco de bens e direitos 

da administradora, para efeito de liquidação judicial 
ou extrajudicial;

IV – não podem ser dados em garantia de débito 
da administradora.

§ 6° A administradora estará desobrigada de 
apresentar certidão negativa de débitos, expedida 
pelo Instituto Nacional da Seguridade Social, e Cer-
tidão Negativa de Tributos e Contribuições, expedida 
pela Secretaria da Receita Federal, relativamente à 
própria empresa, quando alienar imóvel integrante do 
patrimônio do grupo de consórcio.

§ 7° No caso de o bem recebido ser um imóvel, 
as restrições enumeradas nos incisos II a IV do § 5° 
deste artigo deverão ser averbadas no registro de imó-
veis competente.

SEÇÃO III 
Do Órgão Regulador e Fiscalizador

Art. 6° A normatização, coordenação, supervi-
são, fiscalização e controle das atividades do sistema 
de consórcios serão realizados pelo Banco Central do 
Brasil. Art. 7° Compete ao Banco Central do Brasil:
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I – conceder autorização para funcionamento, 
transferência do controle societário e reorganização 
da sociedade e cancelar a autorização para funcionar 
das administradoras de consórcio, segundo abrangên-
cia e condições que fixar;

II – aprovar atos administrativos ou societários das 
administradoras de consórcio, segundo abrangência e 
condições que fixar;

III – baixar normas disciplinando as operações de 
consórcio, inclusive no que refere à supervisão pruden-
cial, à contabilização, ao oferecimento de garantias, à 
aplicação financeira dos recursos dos grupos de con-
sórcio, às condições mínimas que devem constar do 
contrato de participação em grupo de consórcio, por 
adesão, à prestação de contas e ao encerramento do 
grupo de consórcio;

IV – fixar condições para aplicação das penali-
dades em face da gravidade da infração praticada e 
da culpa ou dolo verificados, inclusive no que se re-
fere à gradação das multas previstas nos incisos V e 
VI do art. 42;

V – fiscalizar as operações de consórcio, as ad-
ministradoras de consórcio e os atos dos respectivos 
administradores e aplicar as sanções;

VI – estabelecer os procedimentos relativos ao 
processo administrativo e o julgamento das infrações 
a esta Lei, às normas infralegais e aos termos dos 
contratos de participação em grupo de consórcio, por 
adesão, formalizados;

VII – intervir nas administradoras de consórcio e 
decretar sua liquidação extrajudicial na forma e con-
dições previstas na legislação especial aplicável às 
instituições financeiras.

Art. 8° No exercício da fiscalização prevista no 
art. 7°, o Banco Central do Brasil poderá exigir das 
administradoras de consórcio, bem como de seus ad-
ministradores, a exibição a funcionários seus, expres-
samente credenciados, de documentos, papéis, livros 
de escrituração e acesso aos dados armazenados nos 
sistemas eletrônicos, considerando-se a negativa de 
atendimento como embaraço à fiscalização, sujeita 
às penalidades previstas nesta Lei, sem prejuízo de 
outras medidas e sanções cabíveis.

Art. 9° O Poder Executivo fica autorizado a cons-
tituir entidade privada, sem fins lucrativos, destinada a 
administrar mecanismo de proteção a titulares de cotas 
de grupos de consórcio, quando decretada intervenção, 
liquidação extrajudicial ou falência de administradora 
de consórcio.

Parágrafo único. O regulamento do mecanismo 
de que trata este artigo deverá dispor, no mínimo, so-
bre:

I – situações capazes de acionar o mecanismo 
de proteção;

II – créditos que serão protegidos e respectivos 
limites;

III – política de aplicação dos recursos financei-
ros da entidade, inclusive critérios de composição e 
diversificação de riscos;

IV – forma e época de pagamento dos créditos 
protegidos;

V – limites de responsabilidade da entidade em 
relação ao seu patrimônio;

VI – definição do exercício social, elaboração 
de demonstrações financeiras e respectiva auditoria 
e publicação e relatório de atividades.

CAPÍTULO II 
Do Contrato de Consórcio

Art. 10. O contrato de participação em grupo 
de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilate-
ral de natureza associativa cujo escopo é a constitui-
ção de fundo pecuniário para as finalidades previstas 
no art. 2º.

§ 1º O contrato de participação em grupo de con-
sórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre 
os consorciados, e destes com a administradora, para 
proporcionar a todos igual condição de acesso ao mer-
cado de consumo de bens ou serviços.

§ 2º Caso seja o contrato de participação em 
grupo de consórcio, por adesão, ou a proposta de ade-
são assinados, em conjunto ou separadamente, fora 
do estabelecimento da administradora, o contratan-
te ou proponente poderá dele desistir, no prazo de 
7 (sete) dias, contado de sua assinatura, desde que 
não tenha participado de assembléia de contempla-
ção, devendo-se:

I – eliminar qualquer vínculo do contratante 
ou proponente com o grupo de consórcio;

II – restituir-lhe as importâncias pagas a qual-
quer título, acrescida dos rendimentos da aplicação 
financeira a que estão sujeitos os recursos dos con-
sorciados enquanto não utilizados, no prazo de até 3 
(três) dias úteis, contados da data da formalização 
da desistência.

§ 3º A proposta de participação é o instrumento 
pelo qual o interessado formaliza seu pedido de par-
ticipação no grupo de consórcio, que se converterá 
no contrato, observada a disposição constante do § 
4º, se aprovada pela administradora.

§ 4° O contrato de participação em grupo de 
consórcio aperfeiçoar-se-á na data de constituição do 
grupo, observado o art. 16.
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§ 5° É facultada a estipulação de multa pecuniária 
em virtude de descumprimento de obrigação contratual, 
que a parte que lhe der causa pagará à outra.

§ 6º O contrato de participação em grupo de 
consórcio, por adesão, de consorciado contemplado 
é título executivo extrajudicial.

Art. 11. O contrato de participação em grupo de 
consórcio, por adesão, implicará atribuição de uma cota 
de participação no grupo, numericamente identificada, 
nela caracterizada o bem ou serviço.

Art. 12. O contrato de participação em grupo de 
consórcio, por adesão, poderá ter como referência bem 
móvel, imóvel ou serviço de qualquer natureza.

Parágrafo único. O contrato de grupo para a 
aquisição de bem imóvel poderá estabelecer a aqui-
sição de imóvel em empreendimento imobiliário.

Art. 13. Os direitos e obrigações decorrentes do 
contrato de participação em grupo de consórcio, por 
adesão, poderão ser transferidos a terceiros, mediante 
prévia anuência da administradora.

Art. 14. No contrato de participação em grupo 
de consórcio, por adesão, devem estar previstas, 
de forma clara, as garantias que serão exigidas do 
consorciado para utilizar o crédito.

§ 1º As garantias iniciais em favor do grupo 
devem recair sobre o bem adquirido por meio do 
consórcio.

§ 2º No caso de consórcio de bem imóvel, é fa-
cultado à administradora aceitar em garantia outro 
imóvel de valor suficiente para assegurar o cumpri-
mento das obrigações pecuniárias do contemplado 
em face do grupo.

§ 3º Admitem-se garantias reais ou pessoais, 
sem vinculação ao bem referenciado, no caso de con-
sórcio de serviço de qualquer natureza, ou quando, na 
data de utilização do crédito, o bem estiver sob pro-
dução, incorporação ou situação análoga definida 
pelo Banco Central do Brasil.

§ 4º A administradora pode exigir garantias com-
plementares proporcionais ao valor das prestações 
vincendas.

§ 5º A administradora deve indenizar o grupo na 
ocorrência de eventuais prejuízos decorrentes:

I – de aprovação de garantias insuficientes, in-
clusive no caso de substituição de garantias dadas na 
forma dos §§ 1º, 2º e 3º;

II – de liberação de garantias enquanto o 
consorciado não tiver quitado sua participação no 
grupo.

§ 6º Para os fins do disposto neste artigo, o ofe-
recedor de garantia por meio de alienação fiduciária 
de imóvel ficará responsável pelo pagamento integral 
das obrigações pecuniárias estabelecidas no contrato 

de participação em grupo de consórcio, por adesão, 
inclusive da parte que remanescer após a execução 
dessa garantia.

§ 7º A anotação da alienação fiduciária de veículo 
automotor ofertado em garantia ao grupo de consór-
cio no certificado de registro a que se refere o Código 
de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, produz efeitos probatórios contra terceiros, 
dispensado qualquer outro registro público.

Art. 15. A participação de um mesmo consorciado 
em um grupo de consórcio, para os grupos constituídos 
a partir da edição desta Lei, fica limitada ao percentual 
de cotas, a ser fixado pelo Banco Central do Brasil.

§ 1º A administradora de consórcio pode ad-
quirir cotas de grupo de consórcio, inclusive sob sua 
administração.

§ 2º A administradora de consórcio, em qual-
quer hipótese, somente poderá concorrer a sorteio 
ou lance após a contemplação de todos os demais 
consorciados

§ 3º O disposto nos §§ 1º e 2º aplica-se, inclu-
sive:

I – aos administradores e pessoas com função 
de gestão na administradora;

II – aos administradores e pessoas com função 
de gestão em empresas coligadas, controladas ou 
controladoras da administradora;

III – às empresas coligadas, controladas ou con-
troladoras da administradora.

§ 4º O percentual referido no caput aplica-
se cumulativamente às pessoas relacionadas nos 
§§ 1º a 3º.

CAPÍTULO III 
Do Funcionamento do Grupo

SEÇÃO I 
Da Constituição

Art. 16. Considera-se constituído o grupo de 
consórcio com a realização da primeira assembléia, 
que será designada pela administradora de consór-
cio quando houver adesões em número e condições 
suficientes para assegurar a viabilidade econômico-
financeira do empreendimento.

Art. 17. O grupo deve escolher, na primeira as-
sembléia geral ordinária, até 3 (três) consorciados, 
que o representarão perante a administradora com 
a finalidade de acompanhar a regularidade de sua 
gestão, com mandato igual à duração do grupo, 
facultada a substituição por decisão da maioria dos 
consorciados em assembléia geral.

Parágrafo único. No exercício de sua função, os 
representantes terão, a qualquer tempo, acesso a 
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todos os documentos e demonstrativos pertinentes 
às operações do grupo, podendo solicitar informa-
ções e representar contra a administradora na defesa 
dos interesses do grupo, perante o órgão regulador e 
fiscalizador.

SEÇÃO II 
Das Assembléias

Art. 18. A assembléia geral ordinária será realiza-
da na periodicidade prevista no contrato de participa-
ção em grupo de consórcio, por adesão, e destina-se 
a apreciação de contas prestadas pela administradora 
e a realização de contemplações.

Art. 19. A assembléia geral extraordinária será 
convocada pela administradora, por iniciativa pró-
pria ou por solicitação de 30% (trinta por cento) dos 
consorciados ativos do grupo, para deliberar sobre 
quaisquer outros assuntos que não os afetos à as-
sembléia geral ordinária.

Art. 20. A cada cota de consorciado ativo corres-
ponderá um voto nas deliberações das assembléias 
gerais ordinárias e extraordinárias, que serão to-
madas por maioria simples.

§ 1º A representação do ausente pela adminis-
tradora na assembléia geral ordinária dar-se-á com a 
outorga de poderes, desde que prevista no contrato 
de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2° A representação de ausentes nas assem-
bléias gerais extraordinárias dar-se-á com a outorga 
de poderes específicos, inclusive à administradora, 
constando obrigatoriamente informações relativas ao 
dia, hora e local e assuntos a serem deliberados.

§ 3° Somente o consorciado ativo não contempla-
do participará da tomada de decisões em assembléia 
geral extraordinária convocada para deliberar sobre:

I - suspensão ou retirada de produção do bem 
ou extinção do serviço objeto do contrato;

II - extinção do índice de atualização do valor do 
crédito e das parcelas, indicado no contrato;

III - encerramento antecipado do grupo;
IV - assuntos de seus interesses exclusivos.
Art. 21. Para os fins do disposto nos arts. 19 e 

20 é consorciado ativo aquele que mantém vínculo 
obrigacional com o grupo, excetuado o participante 
inadimplente não contemplado e o excluído, conforme 
definição do art. 29.

SEÇÃO III 
Das Contemplações

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao con-
sorciado do crédito para a aquisição de bem ou servi-
ço, bem como para a restituição das parcelas pagas, 

no caso dos consorciados excluídos, nos termos do 
art. 30.

§ 1° A contemplação ocorre por meio de sorteio 
ou de lance, na forma prevista no contrato de partici-
pação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2° Somente concorrerá à contemplação o con-
sorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, 
para efeito de restituição dos valores pagos, na forma 
do art. 30.

§ 3° O contemplado poderá destinar o crédito 
para a quitação total de financiamento de sua titulari-
dade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao 
atendimento de condições estabelecidas no contrato 
de consórcio de participação em grupo.

Art. 23. A contemplação está condicionada à 
existência de recursos suficientes no grupo para a 
aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em 
que o grupo esteja referenciado e para a restituição 
aos excluídos.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado 
contemplado será o valor equivalente ao do bem ou 
serviço indicado no contrato, vigente na data da as-
sembléia geral ordinária de contemplação.

§ 1° O crédito de que trata este artigo será acres-
cido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais 
ao período que ficar aplicado, compreendido entre a 
data em que colocado à disposição até a sua utiliza-
ção pelo consorciado contemplado.

§ 2° Nos casos em que o objeto do contrato não 
possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito 
e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, 
sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos 
de que trata o § 1°.

§ 3° A restituição ao consorciado excluído, cal-
culada nos termos do art. 30, será considerada cré-
dito parcial.

SEÇÃO IV 
Dos Recursos do Grupo e das Obrigações  

Financeiras do Consorciado

Art. 25. Considera-se fundo comum, para os fins 
desta Lei, os recursos do grupo destinados à atribui-
ção de crédito aos consorciados contemplados para 
aquisição do bem ou serviço e à restituição aos con-
sorciados excluídos dos respectivos grupos, bem como 
para outros pagamentos previstos no contrato de par-
ticipação em grupo de consórcio, por adesão.

Parágrafo único. O fundo comum é constituído pelo 
montante de recursos representados por prestações 
pagas pelos consorciados para esse fim e por valores 
correspondentes a multas e juros moratórios destinados 
ao grupo de consórcio, bem como pelos rendimentos 
provenientes de sua aplicação financeira.
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Art. 26. Os recursos dos grupos de consórcio, 
coletados pela administradora, a qualquer tempo, se-
rão depositados em instituição financeira e devem ser 
aplicados na forma estabelecida pelo Banco Central 
do Brasil, desde a sua disponibilidade e enquanto não 
utilizados para as finalidades previstas no contrato de 
participação em grupo de consórcio, por adesão.

Art. 27. O consorciado obriga-se a pagar presta-
ção cujo valor corresponde à soma das importâncias 
referentes à parcela destinada ao fundo comum do 
grupo, à taxa de administração e às demais obrigações 
pecuniárias que forem estabelecidas expressamente 
no contrato de participação em grupo de consórcio, 
por adesão.

§ 1° As obrigações e os direitos do consorciado 
que tiverem expressão pecuniária são identificados em 
percentual do preço do bem ou serviço referenciado 
no contrato de participação em grupo de consórcio, 
por adesão.

§ 2° O fundo de reserva, se estabelecido no gru-
po de consórcio, somente poderá ser utilizado para as 
finalidades previstas no contrato de participação, inclu-
sive para restituição a consorciado excluído.

§ 3° É facultado estipular no contrato de partici-
pação em grupo de consórcio, por adesão, a cobrança 
de valor a título de antecipação de taxa de administra-
ção, destinado ao pagamento de despesas imediatas 
vinculadas à venda de cotas de grupo de consórcio 
e remuneração de representantes e corretores, de-
vendo ser:

I – destacado do valor da taxa de administração 
que compõe a prestação, sendo exigível apenas no ato 
da assinatura do contrato de participação em grupo de 
consórcio, por adesão;

II – deduzido do valor total da taxa de adminis-
tração durante o prazo de duração do grupo.

Art. 28. O valor da multa e de juros moratórios 
a cargo do consorciado, se previstos no contrato de 
participação em grupo de consórcio, por adesão, será 
destinado ao grupo e à administradora, não podendo 
o contrato estipular para o grupo percentual inferior a 
50% (cinquenta por cento).

SEÇÃO V 
Da Exclusão do Grupo

Art. 29. Será considerado participante excluído, 
independentemente de notificação por parte da ad-
ministradora ou interpelação judicial ou extrajudicial, 
desde que não tenha sido contemplado, o consorciado 
que não quiser permanecer no grupo ou que deixar 
de cumprir as obrigações financeiras na forma e con-
dições estabelecidas em contrato de participação em 
grupo de consórcio, por adesão.

Art. 30. O consorciado excluído não contemplado 
terá direito à restituição da importância paga ao fundo 
comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com 
base no percentual amortizado do valor do bem ou ser-
viço vigente na data da assembléia de contemplação, 
acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a 
que estão sujeitos os recursos dos consorciados en-
quanto não utilizados pelo participante, na forma do 
art. 24, § 1°.

§ 1° A restituição de que trata o caput será efetu-
ada somente mediante contemplação por sorteio nas 
assembléias, observadas as mesmas condições, entre 
os excluídos e os demais consorciados do grupo.

§ 2° O consorciado excluído somente fará jus 
à restituição de que trata o caput se desistir após o 
pagamento de sua quinta parcela de contribuição ao 
grupo, inclusive.

§ 3° Caso o consorciado excluído não atenda ao 
requisito do § 2°, será restituído do valor a que tem 
direito na forma do art. 31.

CAPÍTULO IV 
Do Encerramento do Grupo

Art. 31. Dentro de 60 (sessenta) dias, contados 
da data da realização da última assembléia de con-
templação do grupo de consórcio, a administradora 
deverá comunicar:

I – aos consorciados que não tenham utilizado 
os respectivos créditos, que os mesmos estão à dis-
posição para recebimento em espécie;

II – aos participantes excluídos, que o saldo rela-
tivo às quantias por eles pagas, ainda não restituídas 
na forma do art. 30, se encontra à disposição para 
devolução em espécie;

III – aos demais consorciados e participantes ex-
cluídos, que os saldos remanescentes no fundo comum 
e, se for o caso, no fundo de reserva estão à disposi-
ção para devolução em espécie proporcionalmente ao 
valor das respectivas prestações pagas.

Art. 32. O encerramento do grupo deve ocorrer no 
prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contado da 
data da realização da última assembléia de contempla-
ção do grupo de consórcio e desde que decorridos, no 
mínimo, 30 (trinta) dias da comunicação de que trata o 
art. 31, ocasião em que se deve proceder à definitiva 
prestação de contas do grupo, discriminando-se:

I – as disponibilidades remanescentes dos res-
pectivos consorciados e participantes excluídos;

II – os valores pendentes de recebimento, objeto 
de cobrança judicial.

§ 1º Os valores pendentes de recebimento, uma 
vez recuperados, devem ser rateados proporcionalmen-
te entre os beneficiários, devendo a administradora, 



21004 Quinta-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2009

até 120 (cento e vinte) dias após o seu recebimento, 
comunicar-lhes que os respectivos saldos estão à dis-
posição para devolução em espécie.

§ 2º Prescreverá em 5 (cinco) anos a pretensão 
do consorciado ou do excluído contra o grupo ou a 
administradora, e destes contra aqueles, a contar da 
data referida no caput.

CAPÍTULO V 
Dos Recursos não Procurados

Art. 33. As disponibilidades financeiras remanes-
centes na data do encerramento do grupo são consi-
deradas recursos não procurados pelos respectivos 
consorciados e participantes excluídos.

Art. 34. A administradora de consórcio assumirá 
a condição de gestora dos recursos não procurados, 
os quais devem ser aplicados e remunerados em con-
formidade com os recursos de grupos de consórcio em 
andamento, nos termos estabelecidos no art. 26.

Art. 35. E facultada a cobrança de taxa de per-
manência sobre o saldo de recursos não procurados 
pelos respectivos consorciados e participantes exclu-
ídos, apresentado ao final de cada mês, oriundos de 
contratos firmados a partir da vigência desta Lei, nos 
termos do contrato de participação em grupo de con-
sórcio, por adesão.

Art. 36. As administradoras de consórcio deve-
rão providenciar o pagamento no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos a contar do comparecimento do 
consorciado com direito a recursos não procurados.

Art. 37. Os valores que, a partir da vigência desta 
Lei, forem classificados como recursos não procurados, 
se não reclamados no prazo de 5 (cinco) anos a contar 
de sua caracterização, devem ser transferidos para a 
entidade privada a que se refere o art. 9º.

Art. 38. Os recursos não procurados, independen-
temente de sua origem, devem ter tratamento contá-
bil específico, de maneira independente dos registros 
contábeis da administradora de consórcio.

CAPÍTULO VI 
Da Administração Especial e  

Liquidação Extrajudicial

Art. 39. A administração especial e a liquidação 
extrajudicial de administradora de consórcio são regi-
das pela Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, pelo 
Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, pela 
Lei nº 9.447, de 14 de março de 1997, e por legislação 
superveniente aplicável às instituições financeiras, ob-
servado o disposto nesta Lei.

Art. 40. A decretação da administração especial 
temporária ou da liquidação extrajudicial da adminis-
tradora de consórcio não prejudicará a continuidade 

das operações dos grupos por ela administrados, de-
vendo o conselho diretor ou o liquidante dar prioridade 
ao funcionamento regular dos grupos.

§ 1º No caso de administração especial, o con-
selho diretor poderá convocar assembléia geral extra-
ordinária para propor ao grupo as medidas que aten-
dam a seus interesses, inclusive a de transferir sua 
administração.

§ 2º No caso de liquidação extrajudicial, o liqui-
dante, de posse do relatório da situação financeira de 
cada grupo, publicará edital, em que constarão os requi-
sitos necessários à habilitação de administradoras de 
consórcio interessadas na administração dos grupos.

§ 3º Expirado o prazo para a habilitação, o liqui-
dante convocará assembléia geral extraordinária do gru-
po, a fim de deliberar sobre as propostas recebidas.

§ 4º Os recursos pertencentes aos grupos de 
consórcio, administrados por empresa submetida aos 
regimes especial temporário ou de liquidação extraju-
dicial, serão obrigatória e exclusivamente destinados 
ao atendimento dos objetivos dos contratos de parti-
cipação em grupo de consórcio, por adesão.

CAPÍTULO VII 
Das Penalidades

Art. 41. Qualquer pessoa natural ou jurídica que 
atuar como administradora de consórcio ou oferecer 
plano ou negócio disciplinado nesta Lei sem prévia 
autorização do Banco Central do Brasil estará sujeita 
a multa de até 100% (cem por cento) do total de va-
lores recebidos e a receber de terceiros em razão do 
plano ou negócio e à pena de reclusão de 4 (quatro) a 
8 (oito) anos, ficando a esta sujeitos, quando pessoa 
jurídica, seus diretores e administradores.

Parágrafo único. Incorre também nas sanções pre-
vistas neste artigo quem prometer publicamente, sem 
autorização competente, realizar operações regidas por 
esta Lei, ainda que sob outra denominação.

Art. 42. As infrações aos dispositivos desta Lei, 
às normas infralegais e aos termos dos contratos de 
participação em grupo de consórcio, por adesão, for-
malizados sujeitam as administradoras de consórcio, 
bem como seus administradores às seguintes san-
ções, no que couber, sem prejuízo de outras medidas 
e sanções cabíveis:

I – advertência;
II – suspensão do exercício do cargo;
III – inabilitação por prazo determinado para o 

exercício de cargos de administração e de conselheiro 
fiscal em administradora de consórcio ou instituição fi-
nanceira e demais autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil;

IV – regime especial de fiscalização;



Maio de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 21 21005 

V – multa de até 100% (cem por cento) das im-
portâncias recebidas ou a receber, previstas nos con-
tratos a título de despesa ou taxa de administração, 
elevada ao dobro em caso de reincidência;

VI – multa de até R$500.000,00 (quinhentos mil 
reais), elevada ao dobro em caso de reincidência;

VII – suspensão cautelar imediata de realizar no-
vas operações, se configurado riscos ao público con-
sumidor, durante o prazo de até 2 (dois) anos;

VIII – cassação de autorização para funcionamen-
to ou para administração de grupos de consórcio.

Parágrafo único. Considera-se reincidência a prá-
tica de nova infração de um mesmo dispositivo legal ou 
regulamentar, dentro de 5 (cinco) anos em que houver 
sido julgada procedente a primeira decisão adminis-
trativa referente à infração anterior.

Art. 43. A aplicação das penalidades previstas 
nesta Lei, separada ou cumulativamente, não exclui 
a responsabilidade e as sanções de natureza civil e 
penal, nos termos das respectivas legislações.

Art. 44. As multas previstas no art. 42, incisos V 
e VI, aplicadas à administradora de consórcio e aos 
seus administradores, serão graduadas em função da 
gravidade da violação.

CAPÍTULO VIII 
Das Disposições Finais

Art. 45. O registro e a averbação referentes à aqui-
sição de imóvel por meio do Sistema de Consórcios 
serão considerados, para efeito de cálculo de taxas, 
emolumentos e custas, como um único ato.

Parágrafo único. O contrato de compra e venda 
de imóvel por meio do Sistema de Consórcios poderá 
ser celebrado por instrumento particular.

Art. 46. Ficam convalidadas as autorizações para 
administrar grupos de consórcio concedidas até a data 
da publicação desta Lei às administradoras e às asso-
ciações e entidades sem fins lucrativos.

Art. 47. Os incisos V, VI e VII, do art. 20, da Lei nº 
8.036, de 11 de maio de 1990, passam a vigorar com 
as seguintes alterações:

“Art. 20. ............... ..................................
.........................  ....................................
V – pagamento de parte das prestações 

decorrentes de financiamento habitacional 
concedido no âmbito do Sistema Financeiro 
da Habitação (SFH) ou de contrato de partici-
pação de grupo de consórcio para aquisição 
de imóvel, desde que:

a) o mutuário ou consorciado conte com 
o mínimo de 3 (três) anos de trabalho sob o 
regime do FGTS, na mesma empresa ou em 
empresas diferentes;

............................ ..................................
VI – liquidação ou amortização extra-

ordinária do saldo devedor de financiamento 
imobiliário ou decorrente de participação em 
grupo de consórcio de imóvel, observadas 
as condições estabelecidas pelo Conselho 
Curador, dentre elas a de que o financiamen-
to seja concedido no âmbito do SFH e haja 
interstício mínimo de 2 (dois) anos para cada 
movimentação;

VII – ......................................................
....................................... .......................
c) por consorciado, para ofertar lance ou 

complementar o valor do crédito atribuído para 
aquisição de bem imóvel através do sistema 
de consórcio;

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

Art. 48. Revogam-se os incisos I e V do art. 7º da 
Lei nº 5.768, de 20 de dezembro de 1971, os incisos 
I e V do art. 31 do Decreto nº 70.951, de 9 de agosto 
de 1972, o Decreto nº 97.384, de 22 de dezembro de 
1988, o art. 10 da Lei nº 7.691, de 15 de dezembro 
de 1988, e o art. 33 da Lei nº 8.177, de 1º de março 
de 1991.

Art. 49. Esta Lei entra em vigor depois de decor-
ridos 120 (cento e vinte) dias de sua publicação.

Senado Federal, 1º de setembro de 2008. – Se-
nador Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado 
Federal.

LEI Nº 11.795, DE 8 DE OUTUBRO DE 2008

Dispõe sobre o Sistema de Consórcio.

OPresidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei.

CAPÍTULO I 
Do Sistema de Consórcios

SEÇÃO I 
Dos Conceitos Fundamentais

Art. 1º O Sistema de Consórcios, instrumento de 
progresso social que se destina a propiciar o acesso 
ao consumo de bens e serviços, constituído por admi-
nistradoras de consórcio e grupos de consórcio, será 
regulado por esta Lei.

Art. 2º Consórcio é a reunião de pessoas naturais 
e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número 
de cotas previamente determinados, promovida por ad-
ministradora de consórcio, com a finalidade de propiciar 
a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de 
bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.
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Art. 3º Grupo de consórcio é uma sociedade não 
personificada constituída por consorciados para os fins 
estabelecidos no art. 24.

§ 1º O grupo de consórcio será representado por 
sua administradora, em caráter irrevogável e irretratá-
vel, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, na 
defesa dos direitos e interesses coletivamente consi-
derados e para a execução do contrato de participação 
em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2º O interesse do grupo de consórcio prevalece 
sobre o interesse individual do consorciado.

§ 3º O grupo de consórcio é autônomo em rela-
ção aos demais e possui patrimônio próprio, que não 
se confunde com o de outro grupo, nem com o da pró-
pria administradora.

§ 4º Os recursos dos grupos geridos pela admi-
nistradora de consórcio serão contabilizados separa-
damente.

Art. 4º Consorciado é a pessoa natural ou jurídi-
ca que integra o grupo e assume a obrigação de con-
tribuir para o cumprimento integral de seus objetivos, 
observado o disposto no art. 2º

SEÇÃO II 
Da Administração de Consórcios

Art. 5º A administradora de consórcios é a pessoa 
jurídica prestadora de serviços com objeto social prin-
cipal voltado à administração de grupos de consórcio, 
constituída sob a forma de sociedade limitada ou so-
ciedade anônima, nos termos do art. 7º, inciso I.

§ 1º A administradora de consórcio deve figurar 
no contrato de participação em grupo de consórcio, por 
adesão, na qualidade de gestora dos negócios dos gru-
pos e de mandatária de seus interesses e direitos.

§ 2º Os diretores, gerentes, prepostos e sócios 
com função de gestão na administradora de consórcio 
são depositários, para todos os efeitos, das quantias 
que a administradora receber dos consorciados na sua 
gestão, até o cumprimento da obrigação assumida no 
contrato de participação em grupo de consórcio, por 
adesão, respondendo pessoal e solidariamente, inde-
pendentemente da verificação de culpa, pelas obriga-
ções perante os consorciados.

§ 3º A administradora de consórcio tem direito à 
taxa de administração, a título de remuneração pela 
formação, organização e administração do grupo de 
consórcio até o encerramento deste, conforme o art. 
32, bem como o recebimento de outros valores, ex-
pressamente previstos no contrato de participação em 
grupo de consórcio, por adesão, observados ainda os 
arts. 28 e 35.

§ 4º (VETADO)

§ 5º Os bens e direitos adquiridos pela adminis-
tradora em nome do grupo de consórcio, inclusive os 
decorrentes de garantia, bem como seus frutos e ren-
dimentos, não se comunicam com o seu patrimônio, 
observado que:

I – não integram o ativo da administradora;
II – não respondem direta ou indiretamente por 

qualquer obrigação da administradora;
III – não compõem o elenco de bens e direitos 

da administradora, para efeito de liquidação judicial 
ou extrajudicial;

IV – não podem ser dados em garantia de débito 
da administradora.

§ 6º A administradora estará desobrigada de 
apresentar certidão negativa de débitos, expedida 
pelo Instituto Nacional da Seguridade Social, e Cer-
tidão Negativa de Tributos e Contribuições, expedida 
pela Secretaria da Receita Federal, relativamente à 
própria empresa, quando alienar imóvel integrante do 
patrimônio do grupo de consórcio.

§ 7º No caso de o bem recebido ser um imóvel, 
as restrições enumeradas nos incisos II a IV do § 5º 
deste artigo deverão ser averbadas no registro de imó-
veis competente.

SEÇÃO III 
Do Órgão Regulador e Fiscalizador

Art. 6º A normatização, coordenação, supervi-
são, fiscalização e controle das atividades do sistema 
de consórcios serão realizados pelo Banco Central 
do Brasil.

Art. 7º Compete ao Banco Central do Brasil:
I – conceder autorização para funcionamento, 

transferência do controle societário e reorganização 
da sociedade e cancelar a autorização para funcionar 
das administradoras de consórcio, segundo abrangên-
cia e condições que fixar;

II – aprovar atos administrativos ou societários das 
administradoras de consórcio, segundo abrangência e 
condições que fixar;

III – baixar normas disciplinando as operações de 
consórcio, inclusive no que refere à supervisão pruden-
cial, à contabilização, ao oferecimento de garantias, à 
aplicação financeira dos recursos dos grupos de con-
sórcio, às condições mínimas que devem constar do 
contrato de participação em grupo de consórcio, por 
adesão, à prestação de contas e ao encerramento do 
grupo de consórcio;

IV – fixar condições para aplicação das penali-
dades em face da gravidade da infração praticada e 
da culpa ou dolo verificados, inclusive no que se re-
fere à gradação das multas previstas nos incisos V e 
VI do art. 42;
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V – fiscalizar as operações de consórcio, as ad-
ministradoras de consórcio e os atos dos respectivos 
administradores e aplicar as sanções;

VI – estabelecer os procedimentos relativos ao 
processo administrativo e o julgamento das infrações 
a esta lei, às normas infralegais e aos termos dos 
contratos de participação em grupo de consórcio, por 
adesão, formalizados;

VII – intervir nas administradoras de consórcio e 
decretar sua liquidação extrajudicial na forma e con-
dições previstas na legislação especial aplicável às 
instituições financeiras.

Art. 8º No exercício da fiscalização prevista no 
art. 7º, o Banco Central do Brasil poderá exigir das 
administradoras de consórcio, bem como de seus ad-
ministradores, a exibição a funcionários seus, expres-
samente credenciados, de documentos, papéis, livros 
de escrituração e acesso aos dados armazenados nos 
sistemas eletrônicos, considerando-se a negativa de 
atendimento como embaraço à fiscalização, sujeita às 
penalidades previstas nesta lei, sem prejuízo de outras 
medidas e sanções cabíveis.

Art. 9º (VETADO)

CAPÍTULO II 
Do Contrato de Consórcio

Art. 10. O contrato de participação em grupo de 
consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de na-
tureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo 
pecuniário para as finalidades previstas no art. 2º.

§ 1º O contrato de participação em grupo de con-
sórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre 
os consorciados, e destes com a administradora, para 
proporcionar a todos igual condição de acesso ao mer-
cado de consumo de bens ou serviços.

2º (VETADO)
§ 3º A proposta de participação é o instrumento 

pelo qual o interessado formaliza seu pedido de parti-
cipação no grupo de consórcio, que se converterá no 
contrato, observada a disposição constante do § 4º, 
se aprovada pela administradora.

§ 4º O contrato de participação em grupo de 
consórcio aperfeiçoar-se-á na data de constituição do 
grupo, observado o art. 16.

§ 5º É facultada a estipulação de multa pecuniária 
em virtude de descumprimento de obrigação contratual, 
que a parte que lhe der causa pagará à outra.

§ 6º O contrato de participação em grupo de 
consórcio, por adesão, de consorciado contemplado 
é título executivo extrajudicial.

Art. 11. O contrato de participação em grupo de 
consórcio, por adesão, implicará atribuição de uma cota 

de participação no grupo, numericamente identificada, 
nela caracterizada o bem ou serviço.

Art. 12. O contrato de participação em grupo de 
consórcio, por adesão, poderá ter como referência bem 
móvel, imóvel ou serviço de qualquer natureza.

Parágrafo único. O contrato de grupo para a aqui-
sição de bem imóvel poderá estabelecer a aquisição 
de imóvel em empreendimento imobiliário.

Art. 13. Os direitos e obrigações decorrentes do 
contrato de participação em grupo de consórcio, por 
adesão, poderão se transferidos a terceiros, mediante 
prévia anuência da administradora.

Art. 14. No contrato de participação em grupo de 
consórcio, por adesão, devem estar previstas, de forma 
clara, as garantias que serão exigidas do consorciado 
para utilizar o crédito.

§ 1º As garantias iniciais em favor do grupo devem 
recair sobre o bem adquirido por meio de consórcio. 

§ 2º No caso de consórcio de bem imóvel, é fa-
cultado à administradora aceitar em garantia outro 
imóvel de valor suficiente para assegurar o cumpri-
mento das obrigações pecuniárias do contemplado 
em face do grupo.

§ 3º Admitem-se garantias reais ou pessoais, sem 
vinculação ao bem referenciado, no caso de consórcio 
de serviço de qualquer natureza, ou quando, na data 
de utilização do crédito, o bem estiver sob produção, 
incorporação ou situação análoga definida pelo Banco 
Central do Brasil.

§ 4º A administradora pode exigir garantias com-
plementares proporcionais ao valor das prestações 
vincendas.

§ 5º A administradora deve indenizar o grupo na 
ocorrência de eventuais prejuízos decorrentes:

I – de aprovação de garantias insuficientes, in-
clusive no caso de substituição de garantias dadas na 
forma dos §§ 1º, 2º e 3º;

II – de liberação de garantias enquanto o consor-
ciado não tiver quitado sua participação no grupo.

§ 6º Para os fins do disposto neste artigo, o ofe-
recedor de garantia por meio de alienação fiduciária 
de imóvel ficará responsável pelo pagamento integral 
das obrigações pecuniárias estabelecidas no contrato 
de participação em grupo de consórcio, por adesão, 
inclusive da parte que remanescer após a execução 
dessa garantia.

7º A anotação da alienação fiduciária de veículo 
automotor ofertado em garantia ao grupo de consór-
cio no certificado de registro a que se refere o Código 
de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, produz efeitos probatórios contra terceiros, 
dispensado qualquer outro registro público.
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Art. 15. A participação de um mesmo consorciado 
em um grupo de consórcio, para os grupos constituídos 
a partir da edição desta lei, fica limitada ao percentual 
de cotas, a ser fixado pelo Banco Central do Brasil.

§ 1º A administradora de consórcio pode adquirir 
cotas de grupo de consórcio, inclusive sob sua admi-
nistração.

§ 2º A administradora de consórcio, em qual-
quer hipótese, somente poderá concorrer a sorteio 
ou lance após a contemplação de todos os demais 
consorciados.

§ 3º O disposto nos §§ 1º e 2º aplica-se, inclusive:
I – aos administradores e pessoas com função 

de gestão na administradora;
II – aos administradores e pessoas com função 

de gestão em empresas coligadas, controladas ou 
controladoras da administradora;

III – às empresas coligadas, controladas ou con-
troladoras da administradora.

§ 4º O percentual referido no caput aplica-se 
cumulativamente às pessoas relacionadas nos §§ 1º 
a 3º.

CAPÍTULO III 
Do Funcionamento do Grupo

SEÇÃO I 
Da Constituição

Art. 16. Considera-se constituído o grupo de con-
sórcio com a realização da primeira assembléia, que 
será designada pela administradora de consórcio quan-
do houver adesões em número e condições suficientes 
para assegurar a viabilidade econômico-financeira do 
empreendimento.

Art. 17. O grupo deve escolher, na primeira as-
sembléia geral ordinária, até 3 (três) consorciados, que 
o representarão perante a administradora com a fina-
lidade de acompanhar a regularidade de sua gestão, 
com mandato igual à duração do grupo, facultada a 
substituição por decisão da maioria dos consorciados 
em assembléia geral.

Parágrafo único. No exercício de sua função, os 
representantes terão, a qualquer tempo, acesso a to-
dos os documentos e demonstrativos pertinentes às 
operações do grupo, podendo solicitar informações 
e representar contra a administradora na defesa dos 
interesses do grupo, perante o órgão regulador e fis-
calizador.

SEÇÃO II 
Das Assembléias

Art. 18. A assembléia geral ordinária será realiza-
da na periodicidade prevista no contrato de participa-
ção em grupo de consórcio, por adesão, e destina-se 

a apreciação de contas prestadas pela administradora 
e a realização de contemplações.

Art. 19. A assembléia geral extraordinária será 
convocada pela administradora, por iniciativa própria 
ou por solicitação de 30% (trinta por cento) dos con-
sorciados ativos do grupo, para deliberar sobre quais-
quer outros assuntos que não os afetos à assembléia 
geral ordinária.

Art. 20. A cada cota de consorciado ativo corres-
ponderá um voto nas deliberações das assembléias 
gerais ordinárias e extraordinárias, que serão tomadas 
por maioria simples.

§ 1º A representação do ausente pela adminis-
tradora na assembléia geral ordinária dar-se-á com a 
outorga de poderes, desde que prevista no contrato de 
participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2º A representação de ausentes nas assem-
bléias gerais extraordinárias dar-se-á com a outorga 
de poderes específicos, inclusive à administradora, 
constando obrigatoriamente informações relativas ao 
dia, hora e local e assuntos a serem deliberados.

§ 3º Somente o consorciado ativo não contempla-
do participará da tomada de decisões em assembléia 
geral extraordinária convocada para deliberar sobre:

I – suspensão ou retirada de produção do bem 
ou extinção do serviço objeto do contrato;

II – extinção do índice de atualização do valor do 
crédito e das parcelas, indicado no contrato;

III – encerramento antecipado do grupo;
IV – assuntos de seus interesses exclusivos.
Art. 21. Para os fins do disposto nos arts. 19 e 

20, é consorciado ativo aquele que mantém vínculo 
obrigacional com o grupo, excetuado o participante 
inadimplente não contemplado e o excluído, conforme 
definição do art. 29.

SEÇÃO III 
Das Contemplações

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao con-
sorciado do crédito para a aquisição de bem ou servi-
ço, bem como para a restituição das parcelas pagas, 
no caso dos consorciados excluídos, nos termos do 
art. 30.

§ 1º A contemplação ocorre por meio de sorteio 
ou de lance, na forma prevista no contrato de partici-
pação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2º Somente concorrerá à contemplação o con-
sorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, 
para efeito de restituição dos valores pagos, na forma 
do art. 30.

§ 3º O contemplado poderá destinar o crédito 
para a quitação total de financiamento de sua titulari-
dade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao 
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atendimento de condições estabelecidas no contrato 
de consórcio de participação em grupo.

Art. 23. A contemplação está condicionada à 
existência de recursos suficientes no grupo para a 
aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em 
que o grupo esteja referenciado e para a restituição 
aos excluídos.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado 
contemplado será o valor equivalente ao do bem ou 
serviço indicado no contrato, vigente na data da as-
sembléia geral ordinária de contemplação.

§ 1º O crédito de que trata este artigo será acres-
cido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais 
ao período que ficar aplicado, compreendido entre a 
data em que colocado à disposição até a sua utiliza-
ção pelo consorciado contemplado.

§ 2º Nos casos em que o objeto do contrato não 
possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito 
e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, 
sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos 
de que trata o § 1º.

§ 3º A restituição ao consorciado excluído, cal-
culada nos termos do art. 30, será considerada cré-
dito parcial.

SEÇÃO IV 
Dos Recursos do Grupo e das Obrigações  

Financeiras do Consorciado

Art. 25. Considera-se fundo comum, para os fins 
desta Lei, os recursos do grupo destinados à atribui-
ção de crédito aos consorciados contemplados para 
aquisição do bem ou serviço e à restituição aos con-
sorciados excluídos dos respectivos grupos, bem como 
para outros pagamentos previstos no contrato de par-
ticipação em grupo de consórcio, por adesão.

Parágrafo único. O fundo comum é constituído pelo 
montante de recursos representados por prestações 
pagas pelos consorciados para esse fim e por valores 
correspondentes a multas e juros moratórios destinados 
ao grupo de consórcio, bem como pelos rendimentos 
provenientes de sua aplicação financeira.

Art. 26. Os recursos dos grupos de consórcio, 
coletados pela administradora, a qualquer tempo, se-
rão depositados em instituição financeira e devem ser 
aplicados na forma estabelecida pelo Banco Central 
do Brasil, desde a sua disponibilidade e enquanto não 
utilizados para as finalidades previstas no contrato de 
participação em grupo de consórcio, por adesão.

Art. 27. O consorciado obriga-se a pagar presta-
ção cujo valor corresponde à soma das importâncias 
referentes à parcela destinada ao fundo comum do 
grupo, à taxa de administração e às demais obrigações 
pecuniárias que forem estabelecidas expressamente 

no contrato de participação em grupo de consórcio, 
por adesão.

§ 1º As obrigações e os direitos do consorciado 
que tiverem expressão pecuniária são identificados em 
percentual do preço do bem ou serviço referenciado 
no contrato de participação em grupo de consórcio, 
por adesão.

§ 2º O fundo de reserva, se estabelecido no gru-
po de consórcio, somente poderá ser utilizado para as 
finalidades previstas no contrato de participação, inclu-
sive para restituição a consorciado excluído.

§ 3º É facultado estipular no contrato de partici-
pação em grupo de consórcio, por adesão, a cobrança 
de valor a título de antecipação de taxa de administra-
ção, destinado ao pagamento de despesas imediatas 
vinculadas à venda de cotas de grupo de consórcio 
e remuneração de representantes e corretores, de-
vendo ser:

I – destacado do valor da taxa de administração 
que compõe a prestação, sendo exigível apenas no ato 
da assinatura do contrato de participação em grupo de 
consórcio, por adesão;

II – deduzido do valor total da taxa de adminis-
tração durante o prazo de duração do grupo.

Art. 28. O valor da multa e de juros moratórios 
a cargo do consorciado, se previstos no contrato de 
participação em grupo de consórcio, por adesão, será 
destinado ao grupo e à administradora, não podendo 
o contrato estipular para o grupo percentual inferior a 
50% (cinquenta por cento).

SEÇÃO V 
Da Exclusão do Grupo

Art. 29. (VETADO)
Art. 30. O consorciado excluído não contemplado 

terá direito à restituição da importância paga ao fundo 
comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com 
base no percentual amortizado do valor do bem ou ser-
viço vigente na data da assembléia de contemplação, 
acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a 
que estão sujeitos os recursos dos consorciados en-
quanto não utilizados pelo participante, na forma do 
art. 24, § 1º.

§ 1º (VETADO)
§ 2º (VETADO)
§ 3º (VETADO)

CAPÍTULO IV 
Do Encerramento do Grupo

Art. 31. Dentro de 60 (sessenta) dias, contados 
da data da realização da última assembléia de con-
templação do grupo de consórcio, a administradora 
deverá comunicar:
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I – aos consorciados que não tenham utilizado 
os respectivos créditos, que os mesmos estão à dis-
posição para recebimento em espécie;

II – (VETADO)
III – (VETADO)
Art. 32. O encerramento do grupo deve ocorrer no 

prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contado da 
data da realização da última assembléia de contempla-
ção do grupo de consórcio e desde que decorridos, no 
mínimo, 30 (trinta) dias da comunicação de que trata o 
art. 31, ocasião em que se deve proceder à definitiva 
prestação de contas do grupo, discriminando-se:

I – as disponibilidades remanescentes dos res-
pectivos consorciados e participantes excluídos;

II – os valores pendentes de recebimento, objeto 
de cobrança judicial.

§ 1º Os valores pendentes de recebimento, uma 
vez recuperados, devem ser rateados proporcional-
mente entre os beneficiários, devendo a administrado-
ra, até 120 (cento e vinte) dias após seu recebimen-
to, comunicar-lhes que os respectivos saldos estão à 
disposição para devolução em espécie.

§ 2º Prescreverá em 5 (cinco) anos a pretensão 
do consorciado ou do excluído contra o grupo ou a 
administradora, e destes contra aqueles, a contar da 
data referida no caput.

CAPÍTULO V 
Dos Recuros não Procurados

Art. 33. As disponibilidades financeiras remanes-
centes na data do encerramento do grupo são consi-
deradas recursos não procurados pelos respectivos 
consorciados e participantes excluídos.

Art. 34. A administradora de consórcio assumirá 
a condição de gestora dos recursos não procurados, 
os quais devem ser aplicados e remunerados em con-
formidade com os recursos de grupos de consórcio em 
andamento, nos termos estabelecidos no art. 26.

Art. 35. É facultada a cobrança de taxa de per-
manência sobre o saldo de recursos não procurados 
pelo respectivos consorciados e participantes exclu-
ídos, apresentado ao final de cada mês, oriundos de 
contratos firmados a partir da vigência desta lei, nos 
termos do contrato de participação em grupo de con-
sórcio, por adesão.

Art. 36. As administradoras de consórcio deve-
rão providenciar o pagamento no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos a contar do comparecimento do 
consorciado com direito a recurso não procurados.

Art. 37. (VETADO)
Art. 38. Os recursos não procurados, independen-

temente de sua origem, devem ter tratamento contá-

bil específico, de maneira independente dos registros 
contábeis da administradora de consórcio.

CAPÍTULO VI 
Da Administração Especial e  

Liquidação Extrajudicial

Art. 39. A administração especial e a liquidação 
extrajudicial de administradora de consórcio são regi-
das pela Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, pelo 
Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987 pela 
Lei nº 9.447 de 14 de março de 1997, e por legislação 
superveniente aplicável às instituições financeiras, ob-
servado o disposto nesta lei.

Art. 40. A decretação da administração especial 
temporária ou da liquidação extrajudicial da adminis-
tradora de consórcio não prejudicará a continuidade 
das operações dos grupos por ela administrados, de-
vendo o conselho diretor ou o liquidante dar prioridade 
ao funcionamento regular dos grupos.

§ 1º No caso de administração especial o con-
selho diretor poderá convocar assembléia geral extra-
ordinária para propor ao grupo as medidas que aten-
dam a seus interesses, inclusive a de transferir sua 
administração.

§ 2º No caso de liquidação extrajudicial, o liqui-
dante, de posse do relatório da situação financeira de 
cada grupo, publicará edital, em que constarão os requi-
sitos necessários à habilitação de administradoras de 
consórcio interessadas na administração dos grupos.

§ 3º Expirado o prazo para a habilitação, o liqui-
dante convocará assembléia geral extraordinária do gru-
po, a fim de deliberar sobre as propostas recebidas.

§ 4º Os recursos pertencentes aos grupos de 
consórcio, administrados por empresa submetida aos 
regimes especial temporário ou de liquidação extraju-
dicial, serão obrigatória e exclusivamente destinados 
ao atendimento dos objetivos dos contratos de parti-
cipação em grupo de consórcio, por adesão.

CAPÍTULO VII 
Das Penalidades

(Art. 41. (VETADO)
Art. 42. As infrações aos dispositivos desta lei, 

às normas infralegais e aos termos dos contratos de 
participação em grupo de consórcio, por adesão, for-
malizados sujeitam as administradoras de consórcio, 
bem como seus administradores às seguintes san-
ções, que couber, sem prejuízo de outras medidas e 
sanções cabíveis:

I – advertência;
II – suspensão do exercício do cargo;
III – inabilitação por prazo determinado para o 

exercício de cargos de administração e de conselhei-
ro fiscal em administrador de consórcio ou instituição 
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financeira e demais autorizadas a funcionar pelo Ban-
co Central do Brasil;

IV – regime especial de fiscalização;
V – multa de até 100% (cem por cento) das im-

portâncias recebidas ou a receber, previstas nos con-
tratos a título de despesa ou taxa de administração, 
elevada ao dobro em caso de reincidência;

VI – multa de até R$500.000,00 (quinhentos mil 
reais), elevada ao dobro em caso de reincidência;

VII – suspensão cautelar imediata de realizar no-
vas operações, se configurado riscos ao público con-
sumidor, durante o prazo de até 2 (dois) anos;

VIII – cassação de autorização para funcionamen-
to ou para administração de grupos de consórcio.

Parágrafo único. Considera-se reincidência a prá-
tica de nova infração de um mesmo dispositivo legal 
ou regulamentar, dentro de 5 (cinco) anos em que 
houver sido julgada procedente a primeira decisão 
administrativa referente à infração anterior.

Art. 43. A aplicação das penalidades previstas 
nesta lei, separada ou cumulativamente, não exclui a 
responsabilidade e as sanções de natureza civil e pe-
nal, nos termos das respectivas legislações.

Art. 44. As multas previstas no art. 42, incisos V 
e VI, aplicadas à administradora de consórcio e aos 
seus administradores, serão graduadas em função da 
gravidade da violação.

CAPÍTULO VIII 
Das Disposições Finais

Art. 45. O registro e a averbação referentes 
à aquisição de imóvel por meio do Sistema de Con-
sórcios serão considerados, para efeito de cálculo de 
taxas, emolumentos e custas, como um único ato.

Parágrafo único. O contrato de compra e venda 
de imóvel por meio do Sistema de Consórcios poderá 
ser celebrado por instrumento particular.

Art. 46. Ficam convalidadas as autorizações para 
administrar grupos de consórcio concedidas até a data 
da publicação desta lei às administradoras e às as-
sociações e entidades sem fins lucrativos.

Art. 47. (VETADO)
Art. 48. Revogam-se os incisos I e V do art. 7º da 

Lei nº 5.768, de 20 de dezembro de 1971, os incisos 
I e V do art. 31 do Decreto nº 70.951, de 9 de agosto 
de 1972, o Decreto nº 97.384, de 22 de dezembro de 
1988, o art. 10 da Lei nº 7.691, de 15 de dezembro 
de 1988, e o art. 33 da Lei nº 8.177, de 1º de março 
de 1991.

Art. 49. Esta lei entra em vigor após decorridos 
120 (cento e vinte) dias de sua publicação.

Brasília, 8 de outubro de 2008; 187º da Inde-
pendência e 120º da República. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

Publique-se. Arquive-se.
Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.

OF/GAB/I nº 480

Brasília, 19 de maio de 2009

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada 

Solange Almeida passa a integrar, na qualidade de 
suplente, a Comissão de Seguridade Social e Famí-
lia, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideração. – , Líder do Bloco.

Defiro. Publique-se.
Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 284/GAB

Brasília, 19 de maio de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
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 Emiliano José (PT 
– BA) em substituição ao Deputado Nelson Pellegrino (PT 
– PA), na Comissão Especial destinada a proferir parecer 
ao Projeto de Lei nº 4.305, de 2004, do Sr. Eduardo Valver-
de, que “dispõe sobre a profissão de Agente de Segurança 
Privada, e dá outras providências” – PL nº 4.305/04.

Atenciosamente, – Deputado Cândido Vacca-
rezza, Líder do PT.

Defiro. Publique-se.
Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 254 – DEM/09

Brasília, 14 de maio de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Major Fá-

bio para integrar, como membro suplente, a comissão 
especial destinada a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 308-A, de 2004, do Sr. Neu-
ton Lima, que “altera os arts. 21, 32 e 144 da Constitui-
ção Federal, criando as polícias penitenciárias federal 
e estaduais”, em vaga existente.

Atenciosamente, – Deputado Ronaldo Caiado, 
Líder do Democratas.

Defiro. Publique-se.
Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.
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Ofício nº 255-L-DEM/2009 

Brasília, 14 de maio de 2009

Excelentíssimo Senhor 
Deputado Michel Temer 
Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta 

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada 

Nilmar Ruiz deixa de integrar, como membro suplente, a 
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Pro-
jeto de Lei nº 694, de 1995, do Sr. Alberto Goldman, que 
“Institui as Diretrizes Nacionais do Transporte Coletivo 
Urbano e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado Ronaldo Caiado, 
Líder do Democratas.

Defiro. Publique-se.
Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 262 –L–DEM/2009

 Brasília, 19 de maio de 2009

Excelentíssimo Senhor 
Deputado Michel Temer 
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Marcos 

Montes para integrar, como membro titular, a Comis-
são Especial destinada a proferir parecer à Proposta 
de Emenda à Constituição nº 324-A, de 2001, do Sr. 
Inaldo Leitão, que “insere o § 3º no art. 215 da 
Constituição Federal”, aplicando anualmente, nun-
ca menos de 6% da receita de impostos em favor da 
produção, preservação, manutenção e conhecimento 
de bens e valores culturais, em vaga existente.

Atenciosamente, – Deputado Ronaldo Caiado, Lí-
der do Democratas.

Defiro. Publique-se.
Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 284-L-DEM/2009 

Brasília, 20 de maio de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer 
Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Ín-

dio da Costa para integrar, como membro suplente, 
a 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” ,  em 
subst i tu ição ao Deputado Abelardo Lupion.

Atenciosamente, – Deputador Cláudio Cajado, 
Vice-Líder do Democratas.

Defiro. Publique-se.
Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. Nº 448/2009/PSDB

Brasília, 19 de maio de 2009

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

Assunto: Indicação para membro de Comissão

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Abelardo 

Lupion (DEM-PR), como membro titular, em substitui-
ção ao Deputado Eduardo Barbosa (PSDB-MG), para 
integrar a Comissão Especial destinada a proferir pa-
recer ao Projeto de Lei nº 6.264/2005, que institui o 
Estatuto da Igualdade Racial.

Respeitosamente, – Deputado José Aníbal, Lí-
der do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.

OF.B/137/2009

Brasília, 12 de maio de 2009

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação dos de-

putados Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), Flavio Dino 
(PCdoB-MA), Vieira da Cunha (PDT-RS) e Silvio Costa 
(P1VIN-PE) como membros do Grupo Temático para 
discussao da Reforma Política

Respeitosamente, – Deputado Márcio França, 
Líder do Bloco PSB, PCdoB, PMN e PRB.

Defiro. Publique-se.
Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.

OF.B/148/2009.

Brasília, 19 de maio de 2009

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação do de-

putado Beto Albuquerque (PSB-RS) como titular da 
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
Projeto de Lei nº 630, de 2003, do Senhor Roberto 
Gouveia, que “altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de 
março de 1990, constitui fundo especial para financiar 
pesquisas e fomentar a produção de energia elétrica 
e térmica a partir da energia solar e da energia eóli-
ca, e dá outras providências” (fontes renováveis de 
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energia), em substituição ao deputado Rodrigo Rol-
lemberg (PSB-DF).

Respeisamente, – Deputado Márcio França, Lí-
der do Bloco PSB, PCdoB, PMN e PRB.

Defiro. Publique-se.
Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.

OF.B/ 156 /09.

Brasília, 20 de maio de 2009

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência proceder à seguinte subs-

tituição: a deputada MANUELA D’AVILA (PCdoB-RS), como 
titular, e o deputado EVANDRO MILHOMEN (PCdoB-AP), 
como suplente, da Comissão Especial destinada a proferir 
parecer ao Projeto de Lei nº 3460, de 2004, do Sr. Walter 
Feldman, que “institui diretrizes para a Política Nacional de 
Planejamento Regional Urbano, cria o Sistema Nacional 
de Planejamento e Informações Regionais Urbanas e da 
outras providências” (Estatuto da Metrópole).

Respeitosamente, – Deputado Márcio França, 
Líder do Bloco, PSB, PCdoB, PMN e PRB.

Defiro. Publique-se.
Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. N° 279

Brasília, 19 de maio de 2009

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

Senhor Presidente,
Indico o Deputado LUIZ ALBERTO (PT-BA) (em 

vaga cedida ao PT) como Suplente na Comissão Es-
pecial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei 
nº 6.264, de 2005, do Senado Federal, que “institui o 
Estatuto da Igualdade Racial”.

Atenciosamente, – Deputado Mário Negromon-
te, Líder do PP.

Defiro. Publique-se.
Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. n° 235/09 – LPR

Brasília, 18 de maio de 2009

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Assunto: Substituição de membro de Comissão 
Temporária.

Senhor Presidente,

Solicito especial deferência de Vossa Excelência 
no sentido de indicar o Deputado MARCELO TEIXEIRA 
(PR/CE) para membro Suplente em Substituição ao De-
putado JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PR/BA) na Comissão 
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei 
n° 2.452, de 2007 da CPI – Crise do sistema de Tráfego 
aéreo Brasileiro, que “altera a Lei nº 7.565, de 19 de de-
zembro de 1986 – Código Brasileiro de Aeronáutica”.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, – Deputado Sandro Mabel, 
Líder do Partido da República.

Defiro. Publique-se.
Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. N° 281

Brasília, 20 de maio de 2009

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

Senhor Presidente,
Solicito tornar sem efeito a indicação do Deputado 

JOSÉ LINHARES (PP-CE) como Titular na Comissão 
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei 
nº 6.264, de 2005, do Senado Federal, que “institui o Es-
tatuto da Igualdade Racial” e indicar na mesma vaga o 
Deputado LUÍS CARLOS HEINZE (PP-RS).

Atenciosamente, – Deputado Mário Negromonte, 
Líder do PP.

Defiro. Publique-se.
Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. Nº 10/09 GDMM 

Brasília, 26 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente 
Deputado Michel Temer
Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação para Comissão de Direitos Hu-
manos e Minorias.

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por 

meio deste, como representante do PHS, solicitar a in-
dicação na qualidade de titular (vaga do PHS), o nobre 
Deputado HENRIQUE AFONSO PT-AC, para integrar 
a Comissão de Direitos Humanos e Minorias.

Sem mais para o momento, agradeço.
Atenciosamente, – Deputado Miguel Martini, 

Representante do PHS/MG.

Indefiro, com base no § 2° do art. 26, 
tendo em vista que o Deputado HENRIQUE 
AFONSO, é titular da Comissão da Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional. 
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Publique-se.
Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. nº 149 – PP/2009 – CCJC 

Brasília, 30 de junho de 2009

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

Assunto: encaminhamento de proposição

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

dências regimentais cabíveis, os Projetos de Decreto 
Legislativo apreciados por este Órgão Técnico, nesta 
data, a seguir relacionados: 453/2007, 1.182/2008, 
1.183/2008, 1.193/2008, 1.210/2008, 1.253/2008, 
1.303/2008, 1.361/2008, 1.381/2009 e 1.459/2009.

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filippelli, 
Presidente.

Publique-se.
Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.

Brasília, 20 de maio de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta

Assunto: Reassunção ao mandato parlamentar.

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência, 

comunico-lhe que aceito reassumir o mandato de De-
putado Federal, na qualidade de Suplente, pelo Estado 
do Maranhão, nos termos do art. 56, § 1º, da CF, c/c 
o art. 241, inciso II, do RICD, a partir desta data.

Respeitosamente,– Costa Ferreira, (PSC-MA).

Publique-se, nos termos do art. 56, § 
1º, da CF, c/c o art. 241, inc. II, do RICD. Ao 
Senhor Diretor-Geral.

Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.
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Relatório de viagem aos Estados  
Unidos da América

Programa: International Visitor Leadership Pro-
gram

Organizadores: Embaixada dos Estados Unidos 
e CONSED

Locais visitados: Washington, DC; Baltimore, 
Maryland; New York, New York.

Data: 29 de Março a 4 de Abril Participantes:
Maria Auxiliadora Seabra Rezende – Presidente 

do CONSED e Secretária de Educação do Tocantins
Maria Helena Guimarães de Castro – Secretária 

de Educação de São Paulo Haroldo Correa Rocha – 
Secretário de Educação do Espírito Santo Nilce Rosa 
da Costa – Secretária Executiva do CONSED

Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira – Depu-
tada Federal

Síntese das visitas feitas:
Dia 30 de Março (Washington, DC)
Meridian International Center –
Pela manhã, na Meridian House Library tivemos, 

com membros do US Department of State e do Me-
ridian International Center, uma visão geral do que 
seria a semana preparada por eles para nós, nesta 
visita oficial.

Na parte da tarde, tivemos, ali mesmo, uma pro-
dutiva discussão sobre o Federalismo Americano: 
sistema de Governo, sua natureza descentralizada e 
o processo de tomada de decisão que flui a partir do 
sistema. Para os que não estavam familiarizados com 

o sistema de Governo Americano, foi uma importante 
introdução.

Dia 31 de Março
Pela manhã, visitamos o Departamento de Edu-

cação dos Estados Unidos, que corresponde ao nos-
so Ministério de Educação, onde tivemos uma longa 
discussão sobre o Sistema Educacional nos Estados 
Unidos, as políticas nacionais de Educação e as re-
formas educativas, com especial ênfase para a última 
delas, a chamada “No Child Left Behind”.

A educação é obrigatória nos Estados Unidos 
para crianças e adolescentes dos 5 aos 17 anos de 
idade. Há hoje, naquele país, 53 milhões de estudan-
tes, 3 milhões de professores, 97.000 escolas públicas 
e 28.000 escolas particulares. Para poder lecionar, os 
professores precisam ter 4 anos de curso universitário, 
com 1 ano de Prática de Ensino, prática que os futuros 
professores adquirem, atuando como voluntários, jun-
to a um professor (seasoned teacher). Além do curso 
universitário, para assumir uma sala de aula, o profes-
sor precisa ter uma Certificação, que é feita no nível 
estatual, não federal. Os técnicos que nos receberam 
destacaram o programa Teach to Teachers, como um 
bem sucedido procedimento de apoio os professores. 
São feitos vídeo-tape de professores que estão tendo 
dificuldades em sala de aula, e aquele vídeo é discu-
tido depois com colegas e superiores, para modelar a 
prática de ensino de cada um.

A visita seguinte foi ao Council of the Great City 
Schools, ou seja, o Conselho dos 66 maiores sistemas 
públicos de Educação, fundado em 1956, pelo Sg. Shri-
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ver, que também fundou o Peace Corps. É interessante 
observar que todas as escolas públicas americanas são 
municipais. Ao Estado cabe definir padrões, regras, re-
gulamentações, contribuir financeiramente (com, mais 
ou menos 40%-45% dos custos) mas quem opera as 
escolas é o poder local, que também entra com mais 
ou menos 40%-45% dos custos. O Governo Federal 
entra com mais ou menos 10% do financiamento.

O Conselho trabalha para promover a educação 
urbana através de legislação, pesquisa, relações com 
a mídia, ensino, gestão, tecnologia e outros projetos 
especiais destinados a melhorar a qualidade da edu-
cação nos grandes centros urbanos.

À tarde, fomos visitar a Achieve, Inc, uma orga-
nização não governamental que ajuda os Estados a 
elevar o nível de seus padrões acadêmicos, melho-
rar a avaliação, e fortalecer a responsabilização para 
preparar todos os jovens para a educação pós-ensino 
médio, para o trabalho e para a cidadania.

Com apoio financeiro de grandes empresas, como 
INTEL, IBM, e Boeing, a Achieve, Inc. exige dos Estados 
que se juntam a ela, o compromisso não só financeiro, 
que ajuda na realização de pesquisas e no fornecimen-
to de assistência técnica e de aconselhamento, mas 
compromisso também com a busca dos padrões de 
qualidade no desempenho acadêmico dos alunos.

Dia 1 de Abril
Separada do grupo de visitantes, fui ao Con-

gresso visitar o Presidente da Comissão de Ciência e 
Tecnologia da Câmara dos Deputados daquele país, 
representando a Comissão de Ciência e Tecnologia 
da Câmara dos Deputados do Brasil, da qual sou a 
Primeira Vice Presidente.

O Democrata Bart Gordon, líder da bancada do 
Tennessee, é Presidente da Comissão de Ciência e 
Tecnologia desde 2007. Conhecido por seus trabalhos 
em questões relacionadas à NASA, ele também tem se 
destacado na luta para incrementar a competitividade 
econômica nos Estados Unidos. Apresentou a primeira 
legislação na Câmara para implementar recomenda-
ções críticas para a pesquisa científica e educação su-
geridas pelo relatório da National Academy of Sciences, 
o “Rising Above the Gathering Storm”. A lei aprovada 
como resultado é conhecida como COMPETES Act. O 
Deputado Gordon tem se dedicado às questões vincu-
ladas ao ensino de matemática e ciências.

A Comissão de Ciência e Tecnologia tem juris-
dição sobre todas as agências federais científicas de 
pesquisa e desenvolvimento, incluindo (completamente 
ou em parte, quando há área de defesa relacionada): 
NASA (National Aeronautics and Space Administra-
tion), Departamento de Energia (DOE), Agência de 
Proteção Ambiental (EPA),

National Science Foundation (NSF), Admi-
nistração Federal de Aviação (FAA), Administração 
Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) e o Ins-
tituto Nacional de Padrões (Standards) e Tecnologia 
(NIST).

O Comitê é responsável por supervisionar pro-
gramas de pesquisa e desenvolvimento em todas as 
Agências Federais. Os membros do Comitê entendem 
que o avanço científico é chave para a competitividade 
americana em um mundo globalizado e estão todos 
comprometidos em aumentar a consciência das pesso-
as sobre a importância, de um compromisso sustentado 
em pesquisa e desenvolvimento, tanto quanto, compro-
metidos com um orçamento federal responsável.

Nossa troca de informações foi produtiva e ele 
aceitou analisar um convite para estar conosco em um 
futuro Seminário Internacional.

02 de Abril (Baltimore)
Fomos para Baltimore, a maior e mais populo-

sa cidade do Estado de Maryland, famosa por ter sido 
berço do Hino Nacional Americano, composto durante 
a Guerra de 1812, por ser domicílio da famosa Johns 
Hopkins Medical School e seu Hospital, e ainda o 
Hubbe Space Telescope Science Institute.

Pela manhã, tivemos uma reunião no Maryland 
State Department of Education. Ali soubemos que a 
State Superintendent, Nancy Grasmik, está no car-
go há 17 anos, escolhida pelo Board of Education. 
O cargo de State Superintendent corresponde, mais 
ou menos, ao de Secretário de Estado, e nos Estados 
Unidos, dependendo do Estado, pode ser escolhido 
pelo Governador ou ser eleito. Segundo também fomos 
informados, antes de 1991, o quadro era preocupan-
te: poucos professores qualificados, número alto de 
evasão de alunos, maus resultados de desempenho 
acadêmico, diretores ruins, currículos desatualizados 
e professores que “não queriam ser ensinados”. Foi 
quando, foi feita uma importante reforma educacional, 
atacando esses problemas. Com a reforma seguinte, a 
de 2003, passou a haver muita interferência do Gover-
no Federal e essa é sempre uma discussão forte nos 
Estados Unidos: qual o nível de controle que o Governo 
Federal pode ter sobre os Estados? Mas a reforma de 
2003 melhorou o modelo de financiamento, atribuindo 
mais dinheiro ao aluno mais necessitado: pobre, com 
necessidades especiais, imigrantes com dificuldade 
em língua inglesa, etc.

A audiência seguinte, com o Dr. Andres Alonso, 
CEO das Escolas Públicas de Baltimore, foi particu-
larmente interessante e instrutiva. Convidado a assu-
mir o posto para enfrentar uma realidade de violência, 
de declínio econômico na região, de 40% de evasão 
escolar, onde há quatro décadas só se via degrada-
ção e onde 75% dos alunos qualificam-se para rece-
ber a merenda (o que indica pobreza), o Dr. Alonso 
vem experimentando uma série de sucessos em seu 
trabalho. A evasão em pouco tempo chegou em 25%, 
houve forte expansão de turmas de educação infantil 
e educação vocacional (profissionalizante), que havia 
diminuído nos anos 90. O sistema das escolas públi-
cas sob a liderança do Dr. Alonso tem uma inovadora 
Força Policial Escolar (School Police Force), com 
treinamento especial, voltado para reforçar os alunos 
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e ajudá-los em situações de risco. Muitos são criados 
pelos avôs ou tios. Há um Código de Disciplina que 
deve ser seguidos por alunos, professores, diretores, 
gestores dos sistemas e pais ou responsáveis.

O Dr. Alonso acredita muito na força do Diretor, 
na equidade como parâmetro para distribuição do di-
nheiro e no acompanhamento sistemático de resulta-
dos. Semanalmente, há reuniões, para acompanhar os 
índices de freqüência, violência, progresso dos alunos, 
que são testados quatro vezes ao ano, até como pre-
paração para os testes oficiais.

O Dr. Alonso tem feito mudanças importantes 
no tamanho das turmas (no máximo 25 alunos) e no 
tamanho das escolas. As antes grandes escolas, co-
nhecidas como “neighboring schools” (escolas de 
vizinhança), estão sendo transformadas em escolas 
menores, temáticas ou com um perfil específico: prep 
schools (preparatórias para a Universidade), escolas 
tecnológicas, etc.

À tarde fomos conhecer uma dessas escolas tec-
nológicas a Digital Harbor High School – uma escola 
onde os alunos entram por sorteio, onde, além da con-
solidada infra-estrutura de tecnologia da informação 
e laboratórios em geral, há um importante programa 
internacional de professores (International Teachers 
Program) com presença de professores, especialmen-
te de Matemática e Física, de países como Filipinas, 
Coréia e Japão.

Dia 03 de Abril (Nova York)
Este foi um dia particularmente importante, pela 

qualidade das visitas, no sentido de trazerem idéias 
novas ao que se passa no mundo educacional.

Começamos o dia com uma visita a uma escola 
grande a Newtown High School – (apesar da ten-
dência hoje de se quebrar as grandes “neighboring 
High Schools”), de uma área periférica e violenta, o 
Queens. Na porta de entrada da escola há uma frase 
sintomática: “Excellence is not a matter of chance; 
it’s a matter of choice”. Fomos recebidos na sala 
do diretor com música: estudantes e professores, em 
torno de um café da manhã preparado com carinho, 
nos aguardavam com violão e músicas de Astor Pia-
zzola e Roberto Carlos. A Newtown High School 
foi autorizada a permanecer grande por sua diversi-
dade, que desejou conservar, e seus bons resultados 
acadêmica.

A escola tem alunos de 100 países e 59 línguas 
diferentes. Além do tempo integral dos professores, 
o que se aplica a todos os lugares que visitamos, há 
uma continuidade de políticas: o diretor, ex-aluno da 
escola, está no cargo há 17 anos, e vive uma relação 
de amor com a escola. Tem uma bem organizada es-
trutura administrativa, com vários Vice-Diretores para 
áreas específicas. O Vice-Diretor para Segurança e 
Estrutura, por exemplo, têm 10 agentes, uma secretá-
ria, duas auxiliares, que são estudantes e este grupo, 
que conhece cada aluno pelo nome, vai de sala em 
sala falando de Respeito e ajudando os alunos a se 

sentirem parte da escola, ajudando-os em suas difi-
culdades, familiares e acadêmicas.

A visita seguinte foi à Universidade de Columbia, 
ao Teachers College e seu Centro Nacional para a 
Reestruturação da Educação, das Escolas e do En-
sino (NCREST – National Center for Restructuring 
Education, Schools, and Teaching).

O professor Thomas Hatch, que nos recebeu, 
fez uma explanação sobre “Melhoria da Escola, Trans-
parência (Accountability) e Capacidade nos Estados 
Unidos”. Aumentar a capacidade da escola é a grande 
especialidade do professor Hatch.

Segundo ele, várias reformas educacionais, se-
jam de iniciativa local ou nacional, partem do princípio 
de que as escolas e os professores têm a capacidade 
de melhorar significativamente o desempenho de seus 
alunos, desde que tenham os incentivos apropriados, 
de recompensa ou punição. Uma outra vertente en-
tende que o grande crescimento de organizações e 
recursos destinados a apoiar o trabalho das escolas 
e dos professores serviu para mostrar que escolas e 
professores não têm o conhecimento, as habilidades 
e os recursos para irem ao encontro das necessida-
des dos alunos. E nenhuma das duas visões, segun-
do ele, corresponde exatamente à verdade, daí o foco 
do seu trabalho ser o desenvolvimento de estratégias, 
baseadas na escola, para construir a capacidade de 
promover e sustentar melhorias.

Em seguida, visitamos uma ONG completamen-
te inovadora, a “Teach for America”. A ONG recruta os 
melhores alunos das melhores Universidades e pede 
a eles que comprometam dois anos de suas vidas à 
Educação. Eles atuam em escolas de áreas de pobreza 
acentuada, fazendo um impacto nessas escolas, nesses 
alunos, neles mesmos e na sociedade. Depois da expe-
riência de dois anos na escola, eles serão empresários, 
executivos, jornalistas políticos, líderes que conhecerão 
a importância da Educação e as dificuldades reais de 
uma escola em áreas degradadas. Ser parte do “Teach 
for America” é um selo de qualidade para os passos fu-
turos desses profissionais e 11% dos alunos de Prince-
ton, por exemplo, aplicam para serem escolhidos para 
o programa. Há um processo de seleção rigoroso. Eles 
buscam pessoas “aware”, ou seja, aquelas que além 
do desempenho acadêmico na Universidade, requisito 
inicial, tenham uma clara visão do mundo, objetivos e 
metas definidos, são inquietos (relentless) mas também 
reflexivos. Pede-se aos candidatos que tenham uma 
“humildade respeitosa”, mas eles também têm que pas-
sar por uma treinamento que inclui 35 horas de leitura 
e observação de professores em sala de aula e cinco 
semanas de 14 horas de treinamento. A boa surpresa 
tem sido que, além de formar no País uma massa crí-
tica qualificada para as questões de Educação, alguns 
desses professores têm feito opção por permanecer no 
magistério e hoje há 6.000 professores já no seu se-
gundo ano de atuação e 10% dos diretores de escola 
em Nova York são oriundos do “Teach for America”. O 
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modelo tem sido exportado para outros países e é par-
ticularmente grande na Índia.

A visita seguinte foi ao “Harlem Children Zone” 
(HCZ), uma ONG (agência, como se chamam), que 
trabalha com escolas e igrejas, no apoio comunitário, 
desde 1970. Seu trabalho comunitário começa com a 
limpeza física dos espaços, no sentido de construir e 
reconstruir a comunidade. Segundo dizem, “é preciso 
pintar o prédio e fechar a porta” para evitar a entrada 
dos traficantes, que só vão onde há o caos. O cami-
nho para resolver o problema da violência, segundo 
eles, é começar a cuidar das crianças bem cedo, por 
isso a HCZ mantém um “Baby College”, ou seja uma 
Faculdade do Bebê, para pais, não crianças, onde se 
aprende a ser uma família. Pais e mães frequentam 
por 9 semanas a Faculdade, onde aprendem a vaci-
nar as crianças, estimular a linguagem e prepará-las 
para a escola.

Outro programa fantástico é o “Four-year-old-
program”, para crianças a partir de quatro anos, das 
8 às 18 horas, em salas de aula que têm um adulto 
para cada 4 crianças. As aulas, em geral são em três 
línguas: inglês, espanhol e francês, para atender à 
grande demanda de latinos e africanos dos países do 
Oeste da África, onde se fala francês.

O grupo mantém duas “charter schools”, para 
alunos de 5 a 18 anos. A charter school é um modelo 
cada vez mais popular, mantido com dinheiro público 
mas com gestão privada/comunitária. As escolas do 
Harlem têm um horário mais extenso do que as esco-
las públicas regulares, mantém programas especiais 
de Arte e trabalham com a média de 3 professores 
para cada grupo de 15-20 alunos. Os professores se 
encontram 2/3 vezes por semana para avaliação, usam 
dados para orientar o processo de ensino, tentam tra-
balhar com o Sindicato, mas acham que os interesses 
do Sindicato às vezes conflitam com os interesses das 
crianças. São contra detectores de metal e acham que 
não têm problemas de disciplina porque os professores 

fazem a diferença (“nada mais importa se você não tem 
a pessoa certa na frente das crianças”). A abordagem à 
violência é sempre afirmativa: “como posso trazer essa 
criança/adolescente?”

Depois do HCZ, fomos visitar um programa tam-
bém inovador, o Peace Games, mais urna organização 
social que atua nas escolas, oferecendo jogos em sala 
de aula, para trabalhar, de forma sistemática a resolu-
ção de conflitos, através de jogos.

Conclusão
Em todas as visitas, pudemos trocar informações 

entre o sistema americano e o brasileiro. As dificuldades 
brasileiras estão aumentadas pela rigidez e inflexibilidade 
de nosso sistema público. Fica claro que as experiên-
cias de sucesso nos Estados Unidos, além de questões 
óbvias, que todos conhecemos, como qualificação do 
professor, valorização da carreira e salários, em parte 
mais avançados lá do que aqui, estão ligadas ‘a auto-
nomia das escolas no processo de contratação de seus 
professores e na atuação de ONG de forma sistemática 
dentro das escolas. As charter schools, programas com 
o Teach for America, Peace Games e o Harlem Children 
Zone são apenas alguns exemplos.

Das visitas à Universidade de Columbia, (ao 
Teachers College, em especial o National Center for 
Restructuring Education, Schools and Teaching) e ao 
Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do 
Congresso Americano ficaram as possibilidades con-
cretas de visitas ao Brasil em Seminários Nacionais a 
serem realizados pela Comissão de Ciência e Tecno-
logia da Câmara dos Deputados e pela Comissão de 
Educação, em parceria com o CONSED.

Brasília, 5 de maio de 2009.
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Conferência Mundial das Nações Unidas para  
a Revisão da Conferência de Durban

Genebra, 17 – 24 de abril de 2009

Racismo, discriminação racial, xenofobia e formas 
correlatas de intolerância são problemas que ocorrem 
cotidianamente em todas as partes do mundo, impe-
dindo milhões de pessoas de desfrutarem de direitos 
humanos básico. Avançar a luta contra essas violações 
é fundamental. Através da história tem sido provado, 
repetidas vezes que, quando se permite sua instala-
ção, a discriminação, o racismo, a intolerância abalam 
a própria fundação da sociedade, danificando-a por 
gerações, provocando a decomposição de valores de 
inclusão e convívio harmônico nas diferenças.

A Conferência de Revisão de Durban foi 
uma oportunidade para avaliar e acelerar as im-
plementações das medidas adotadas em 2001 
na Conferência Mundial contra o Racismo, Dis-
criminação Racial, Xenofobia e Formas Correla-
tas de Intolerância, que aconteceu em Durban, 
África do Sul. A Declaração e Plano de Ação de 
Durban são documentos de larga abrangência 
conclamando por legislação e medidas anti 
-discriminações mais efetivas. A decisão para 

convocar a Conferência de Revisão de Durban 
foi tomada pelos Estados membros das Nações 
Unidas na Assembléia Geral de 2006, que solici-
tou que o Conselho de Direitos Humanos da ONU 
preparasse o novo evento.

O processo de revisão contribuiu para iden-
tificar falhas na implementação do compromisso 
de Durban e permitir governos e sociedade civil a 
compartilhar boas práticas e promover uma opor-
tunidade para desenhar meios concretos para 
enfrentar os problemas. A Conferência de Revi-
são foi também um passo crucial para reafirmar 
que o racismo existe em todos os países e todos 
os governos e sociedades são responsáveis por 
tomar providências a respeito.

Ao lado dos representantes dos governos, 
Organizações Não-Governamentais e demais ins-
tituições da sociedade civil são essenciais para 
atuar na promoção da igualdade. Assim, ativistas 
brasileiros, bem como de vários países, participa-
ram efetivamente do processo de revisão.

O documento produzido na Conferência 
de Revisão foi adotado pelas delegações par-
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ticipantes por aclamação. Nele é enfatizado á 
necessidade de enfrentar de forma mais resoluta 
e vontade política todas as formas e manifesta-
ções de racismo, discriminação racial e xenofobia 
em todas as esferas da vida, em todas as partes 
do mundo. O documento também conclamou os 
Estados a tomares medidas efetivas, tangíveis 
e abrangentes para prevenir, combater e erra-
dicar todas as formas e manifestações de into-
lerância.

Acho importante ressaltar alguns aspectos 
particulares do documento da Conferência de Re-
visão de Durban. Ele reconheceu a necessidade 
para fortalecer a eficácia das instituições e dos 
mecanismos que lidam com o racismo, discrimi-
nação racial e xenofobia, com a perspectiva de 
atingir melhor sinergia, coordenação, coerên-
cia e complementaridade entre os mesmos. A 
Conferência de Revisão convocou os Estados 
a ratificar a Convenção Internacional pela Elimi-
nação de Todas as Formas de Discriminação 
Racial. O documento conclamou os Estados a 
punir atividades violentas, racistas e xenofobias 
de grupos que adotam o neo-Nazismo, neo-Fas-
cismo e outras ideologias nacionais violentas. 
Da mesma forma, ficou registrado o apelo para 
que todos os Estados que não desenvolveram ou 
que não programaram planos nacionais de ação 
para combater o racismo, a discriminação racial e 
a xenofobia a que elaborem tais planos e, conse-
qüentemente, monitorem sua implementação, em 
parceria com relevantes grupos, em particular, 
organismos de direitos humanos e promoção da 
igualdade e organizações da sociedade civil.

Considerando a relevância da participação 
de uma delegação oficial da Câmara dos Depu-
tados na Conferência de Revisão de Durban, 
acho fundamental, registrar que prevaleceu entre 
os participantes do evento o sentimento de que 
desde 2001 vários progressos foram alcançados. 
O Brasil, em particular, assumiu uma posição 
de liderança na promoção da igualdade racial. 
Ressalte-se a criação, no governo do Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, da Secretaria Especial 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a 
realização da “I Conferência Nacional de Promoção 
da Igualdade Racial”, em 2005. A “II Conferência 
Nacional de Promoção da Igualdade Racial”, a ser 

realizada em julho de 2009, continuará esse pro-
cesso mobilizando toda a sociedade para discutir 
os próximos passos na promoção da igualdade.

Refletindo essa nova realidade, a delegação 
brasileira foi chefiada pelo Ministro Edson Santos, 
titular da SEPPIR. A delegação brasileira, então, 
se reuniu durante o evento (as reuniões se deram 
domingo, segunda-feira, terça-feira e quarta-feira), 
para avaliar e fazer propostas de encaminhamen-
to. O pronunciamento da Embaixadora expressa 
o resultado de uma dessas reuniões.

Entretanto, apesar dos avanços, ainda há um 
largo caminho a percorrer a fim de que as socie-
dades vivam em verdadeiro clima de promoção 
da igualdade. Infelizmente, racismo e discrimi-
nação racial ainda afetam a vida das pessoas. 
Preconceito baseado em religião e traços cultu-
rais, bem como eventuais atos de discriminação 
com base em práticas religiosas ou crenças são 
empecilhos ao pleno gozo dos direitos humanos 
e das liberdades individuais, impedindo a disse-
minação de uma cultura de paz.

Nesse sentido, é fundamental que a promo-
ção da igualdade esteja no topo das prioridades 
de qualquer Parlamento verdadeiramente com-
prometido com a construção de uma sociedade 
justa e igualitária. A democracia nunca será ple-
namente realizada enquanto uma única pessoa 
sofre qualquer desvantagem em função de sua cor, 
raça, religião, crenças e práticas de foro íntimo. – 
Janete Rocha Pleta, Deputada Federal – PT-SP.

Anexos:

I) Documento da Conferência de Revi-
são de Durban;

II) Pronunciamento do Ministro Edson 
Santos, Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade;

III) Pronunciamento da Embaixadora Ma-
ria Nazareth Azevedo, Missão Permanente do 
Brasil junto à ONU em Genebra;

IV) Lista da delegação brasileira partici-
pante da Conferência de Revisão de Durban;

V) Divulgação de evento oficial paralelo 
do qual participei: “People of African Descent: 
Assessing the Progress Made Since Durban 
and the Way Forward”;

VI) Artigo “Conferência contra o racismo” 
de Navi Pillay, Alta Comissária das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos”, publicado 
em Folha de São Paulo, 3-5-09.
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CONFERÊNCIA DE REVISÃO DE DURBAN

Ministro Edson Santos
Data: 20 de abril de 2009 
Horário: 15h49
Tempo estimado: 07 minutos

Senhor(a) Presidente da Conferência;
Senhor Secretário Geral das Nações Unidas;
Senhora Alta Comissária de Direitos Humanos;
Senhor Presidente do Conselho de Direitos Hu-

manos das Nações Unidas;
Senhoras e Senhores Chefes de Estado e 

Chefes de Governo;
Senhoras e Senhores Ministros de Estado;

Senhoras e Senhores representantes da socie-
dade civil;

Senhoras e Senhores,
O Brasil veio para participar desta Conferência 

porque acredita no compromisso do combate ao racis-
mo. Reafirmamos nosso compromisso com a Declara-
ção e o Plano de Ação de Durban. Assumimos esse 
compromisso em 2001 e o reiteramos em 2006 junto 
com a Sociedade Civil e os governos da região na 
Conferência Regional das Américas sobre os Avan-
ços e Desafios da Implementação do Plano de Ação. 
Reiteramos este compromisso em 2008 quando da 
Conferência Regional da América Latina e Caribe 
preparatória para este encontro de Genebra.
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Ao longo dos últimos meses, foram intensos os 
esforços empreendidos no processo de preparação 
desta Conferência. Trabalhamos todos, governos e 
sociedades civis, de modo construtivo e responsável; 
fomos flexíveis, sem jamais perder de vista que temos 
diante de nós a obrigação de reafirmar o combate ao 
racismo, à discriminação racial, à xenofobia e às into-
lerâncias correlatas. Combater o racismo não é uma 
opção; é uma obrigação moral e ética.

Durban reconheceu o conceito político e social 
de raça e a inexistência de hierarquia entre os seres 
humanos. A humanidade é composta por apenas uma 
raça: a raça humana. Não existem diferenças biológi-
cas entre nós, mas existe a manipulação política do 
conceito de raça como fator de segregação. O conceito 
pode servir para a superação das desigualdades e das 
ideologias racistas. A Conferência não pode prescindir 
dessa conquista.

O texto diante de nós revela equilíbrios entre po-
sições que se temiam irreconciliáveis. Nele não serão 
encontradas singularizações negativas de qualquer 
país, tampouco referências seletivas a crises regionais. 
Em seu corpo, são tratados de modo balanceado te-
mas do passado, bem como são condenadas formas 
contemporâneas de racismo e outras formas de 
discriminação.  Deploram-se, igualmente, o aumento 
dos casos de perseguição as praticantes de várias das 
religiões do Mundo.

Chegamos a um documento que, sem ser uma 
tradução de posições apenas nacionais, revela sentido 
histórico e comprometimento com a própria essência 
do sistema multilateral. Nada no texto implica um re-
trocesso nas conquistas de 2001; nada no texto nos 
impede de avançar. O processo de Durban não se es-
gota aqui. Ele seguirá, em nossas sociedades, para o 
bem de nossos povos.

Ausentar-se do processo negociador é render-
se à tentação do não-diálogo. É negar-se à mudan-
ça. O processo multilateral não pode ser refém de 
atitudes desta natureza. Nas negociações que nos 
trouxeram até aqui, mostramos todos estar prontos 
a aceitar a diversidade de opiniões; a tolerar a diferen-
ça; a respeitar a diversidade. Mesmo aqueles países 
que pela voz de alguns eram rotulados de “radicais” 
mostraram-se à altura do desafio de Durban. É inex-
plicável e inaceitável a ausência de alguns países. 
Abandonar Durban é desviar-se do longo caminho que 
trilhamos desde a celebração da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos.

O Brasil jamais estará ausente de debates e de 
compromissos em favor do combate à discriminação. 
Independentemente de quantos aqui se façam re-
presentar, seguiremos na vanguarda das políticas de 

combate ao racismo, à discriminação racial, à xenofobia 
e às intolerâncias correlatas. Nosso compromisso é 
histórico: ele será honrado. O Brasil foi pioneiro em 
apresentar resolução apontando a incompatibilidade 
entre democracia e racismo.

Durban tem significado importante em nossa his-
tória de construção de verdadeiras democracias sem 
racismo e sem discriminação. Durban consagrou o pa-
tamar mínimo de proteção internacional às vítimas de 
racismo, discriminação racial e intolerâncias correlatas. 
Contemplou demandas dos movimentos sociais brasi-
leiros e estabeleceu o marco contra a desigualdade. 
Favoreceu a implementação de ações afirmativas, 
bem como a proteção às vitimas de discriminações 
múltiplas e agravadas.

A Conferência de 2001 mobilizou a sociedade 
brasileira. Metade da nossa população é afro-descen-
dente. Possuímos a segunda maior população negra 
do mundo e mais de 180 povos indígenas. Somos 
uma Nação multi-étnica e multirracial. A valorização da 
contribuição que esses povos deram ao País é urna 
resposta à invisibilidade das vitimas de racismo e de 
discriminação.

Tema de grande importância para o governo 
brasileiro é também o combate à intolerância religio-
sa. Estão sendo tomadas medidas de proteção contra 
a intolerância que atinge em particular os praticantes 
das religiões de matrizes africanas.

A Secretaria Especial de Políticas de Promo-
ção da Igualdade Racial, da qual sou titular, não é 
uma peça de retórica. Criada em 2003 pelo Presiden-
te Lula, representou um dos primeiros e decisivos 
passos na efetiva implementação da Declaração e do 
Plano de Ação de Durban. Sua missão é coordenar a 
ação do governo contra o racismo e a discriminação 
contra negros, indígenas, ciganos e demais grupos 
vulneráveis.

O diálogo com a sociedade civil está inserido 
na administração do governo brasileiro por meio de 
Conselhos Paritários que exercem o controle social 
das ações governamentais. Em junho, realizaremos 
a II Conferência Nacional de Promoção da Igualdade 
Racial, ocasião em que Governo e sociedade civil de-
baterão a política de igualdade racial.

Senhor Presidente,
Não há antagonismo entre as políticas públicas 

universais e as ações afirmativas. A missão dos gover-
nos é atender às necessidades de todos os cidadãos 
e tratar desigualmente os desiguais.

Programamos e aprofundamos nosso compro-
misso com as teses centrais de Durban por meio de 
um conjunto amplo de iniciativas. Ao aprofundarmos 
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o combate ao racismo, aprofundamos nossa demo-
cracia.

A perspectiva racial está presente nos progra-
mas sociais. Criamos a Política de Saúde da Popu-
lação Negra, retirando os fatores de discriminação 
e humanizando a assistência médica; instituímos o 
ensino da História afro-brasileira e indígena na edu-
cação fundamental e média, para melhorar a auto-
estima de nossas crianças; ampliamos o acesso ao 
ensino superior e à pós-graduação por meio de ações 
afirmativas nas universidades.

O aumento no volume dos investimentos sociais, 
em associação com as políticas de ação afirmativa, 
provocou resultados significativos para a redução 
das desigualdades no Governo do Presidente Lula: a 
população pobre foi reduzida de 43% para 30%.

Atento aos efeitos da crise econômica interna-
cional, o Governo brasileiro preocupa-se em manter e 
expandir a rede de proteção e as recentes conquistas 
sociais, evitando que as populações historicamente 
vulneráveis, como os negros, índios e ciganos conti-
nuem a ser as mais atingidas.

Os negros e outros grupos vulneráveis à pobreza 
são beneficiados pela política de distribuição de renda 
que já retirou 11 milhões de famílias brasileiras da 
miséria: a Bolsa Família.

No campo, a prioridade é o atendimento das 
cerca de 3500 comunidades de quilombos, forma-
das por descendentes de negros que resistiram à 
escravidão. Essas comunidades ainda são muito 
pobres e excluídas dos benefícios gerados pelo pro-
gresso do País.

O racismo é incompatível com a democracia. De-
vemos ampliar o espectro de proteção consagrado em 
Durban, aprofundá-lo e fortalecê-lo, jamais reduzi-lo.

Senhor Presidente,
Precisamos aprofundar a cooperação internacio-

nal. A promoção da igualdade se beneficiará do inter-
câmbio de experiências, da difusão de boas práticas e 
da assistência técnica internacional. Esta Conferência 
pode contribuir para a replicação das experiências bem 
sucedidas contra o racismo, a discriminação racial, 
a xenofobia e as intolerâncias correlatas.

O Brasil favorece criação de um índice de igual-
dade racial ou de um sistema de indicadores que per-
mita a comparação internacional das desigualdades 
e da discriminação étnica e racial, com base na auto-
declaração voluntária e na confidencialidade.

É importante que as Nações Unidas promovam o 
debate sobre formas de intolerância contra indivíduos 
que não estão contemplados em Durban.

No Brasil, com base no diálogo com a sociedade 
civil, temos promovido políticas públicas sobre diver-
sidade sexual e identidade de gênero. Realizamos 
a I Conferência Nacional sobre o tema em junho de 
2008, com ampla participação de representantes de 
diversos setores sociais.

Ao finalizar, reafirmo o compromisso do Brasil com 
a proteção dos direitos humanos, bem como o direito 
à igualdade. Não haverá democracia efetiva enquanto 
todas as formas de discriminação, segregação e into-
lerância não forem definitivamente banidas.

Que este seja um momento proveitoso, de muita 
reflexão, trabalho e crescimento. 

Agradeço a atenção de todas e de todos.
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Exmo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

RELATÓRIO DE VIAGEM EM MISSÃO 
OFICIAL A GENEBRA/SUÍÇA, PARA PAR-
TICIPAR DA “CONFERÊNCIA DE REVISÃO 
DE DURBAN”, ENTRE OS DIAS 20 A 24 DE 
ABRIL DE 2009.

Saída: 17-4-09

Embarque para Lisboa – TAP
Trecho: Brasília/Lisboa
Saída (Brasília) 17h:05min
Chegada (Lisboa) 6h:20min vôo TP 0172 (do dia se-
guinte 18/04) 
Embarque para Genebra/Suíça – TAP
Trecho: Lisboa / Suíça
Saída (Lisboa) 15h:20min
Chegada (Genebra) 18h: 50min vôo TP 0944 (do dia 
18/04)

Retorno: 25-4-09

Embarque para Genebra – TAP
Trecho: Genebra/Lisboa
Saída (Genebra) 7h:00min
Chegada (Lisboa) 8h:30min vôo TP 0949 (do dia 
25/04) 
Embarque para Lisboa/Salvador- BA – TAP
Trecho: Lisboa / Salvador
Saída (Lisboa) 10h:45min
Chegada (Salvador) 15h:30min vôo TP 0159 (do dia 
25/04)

RELATÓRIO DA CONFERÊNCIA DE DURBAN 
Genebra – Suíça – 2009

O Senhor Deputado Federal Márcio Marinho do 
(PR-BA), participou em Genebra na Suíça, no período 
de 19 a 24 de Abril deste ano, integrando a delega-
ção Brasileira, chefiada pelo Ministro Edson Santos, 
da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial, da Conferência de revisão e avalia-
ção da implementação do Programa e da declaração 
de Durban adotado na Conferência Mundial contra o 
racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata em 2001.

Na referida Conferência estiveram presentes 
mais de 140 países que também avaliaram as mani-
festações contemporâneas de racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata.

Os países reunidos dentre outras coisas reafir-
maram o compromisso em prevenir, combater e er-
radicar todas as práticas racistas e preconceituosas, 
registrando também todo o esforço envidado, em todos 

os níveis, visando o progresso do Programa, desde a 
sua adoção, até a sua efetiva implementação.

Ainda ficou patente, o entendimento pelos repre-
sentantes dos estados-partes, participantes do concla-
ve, que apesar do tempo percorrido desde a adoção do 
plano até a presente data, muitos desafios e obstáculos 
identificados na Declaração e no Programa de Durban 
permanecem pendentes de superação para erradicar, 
prevenir e combater o racismo, a discriminação racial 
e a xenofobia.

Porém ficou acordada a necessidade premente 
de continuar abordando, com muita ênfase todas as 
formas de manifestações destas práticas racistas que 
ocorre em todas as partes do mundo.

Reafirmaram com veemência que todos os povos 
constituem uma família humana rica em diversidade, 
exaltando os princípios da liberdade, da igualdade e 
da dignidade dos seres humanos.

Rechaçaram ainda toda e qualquer doutrina que 
proclame a superioridade racial juntamente com teo-
rias que determinem á existência de raças humanas 
distintas.

Pugnou pela diversidade cultural, á encarando 
como primordial para a promoção do avanço e do bem 
estar da humanidade.

Destacaram também que a pobreza, o subdesen-
volvimento, a marginalização, a exclusão social e as 
disparidades econômicas estão intimamente associa-
das ao racismo, á discriminação, xenofobia etc.

A Conferência adotou, por consenso, um vitorio-
so documento final, cujos tópicos destacamos acima 
alguns.

Cerca de 140 países subscreveram á declaração 
e garantiu a aprovação do texto, quando da conclusão 
dos trabalhos, evitando que o mesmo, fosse alterado, 
tendo em vista ás manifestações causada pelo discur-
so ofensivo do presidente iraniano Mahmoud Ahma-
dinejad, que dentre outras coisas negou a existência 
do Holocausto.

É importante também realçar que o documento 
revitaliza a vontade política de implementar á “Decla-
ração e o Programa de Ação de Durban”, identifica as 
melhores práticas no combate ao flagelo, reafirma o 
papel positivo da liberdade de expressão e deplora a 
estigmatização de pessoas baseada na sua religião.

O texto evidencia procedimentos para examinar 
como o incitamento ao ódio religioso é usado em mui-
tas regiões do mundo.

Tendo sido muito importante o reconhecimento 
pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, reafir-
mando todas as conquistas obtidas na Conferência 
sobre o Racismo em 2001, ocorrida em Durban, na 
África do Sul, proclamando também as novas con-
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RELATÓRIO DE VIAGEM PARA XVII SESSÃO DO 
PARLAMENTO DO MERCOSUL –  

28 DE ABRIL DE 2009.

I – Introdução

Realizou-se, em 27 e 28 de abril de 2009, à IV 
Sessão Especial e a XVII Sessão Ordinária, respecti-
vamente, do Parlamento do MERCOSUL. Tais sessões 
foram realizadas na cidade de Assunção, Paraguai.

Por problema estritamente de exercício do man-
dato de Deputado Federal não pude participar das 
atividades do dia 27. Viajei na tarde deste mesmo 
dia e participei somente no dia 28.

II – Atividades

No dia 28 de abril, terça-feira, as atividades (XVII 
Sessão Ordinária do Parlamento do Mercosul) se ini-
ciaram às 09h. A sessão foi aberta com a presença 
do Presidente da República do Paraguai, Fernando 

Lugo, que proferiu seu pronunciamento e retirou-se 
em seguida.

Passou-se a leitura, debate e aprovação da ata da 
XVI Sessão Ordinária do Parlamento, realizada em 
16 de março último na cidade de Montevidéu. Após 
a abertura, proferiram o juramento os parlamentares, 
suplentes, que pela primeira vez compareceram ao 
Parlamento do Mercosul. Passou-se a leitura dos atos 
entrados. Em seguida passou-se ao Tema Livre.

Iniciou-se a discussão e votação da ordem do 
dia. Foram aprovadas, entre outras, as seguintes maté-
rias: Acordo Político para a Consolidação do Mercosul 
e Proposições Correspondentes, que encaminha, 
ao Conselho do Mercado Comum, proposta do Par-
lamento do Mercosul relativa à representação cida-
dã (anexo I); Proposta de Recomendação pela qual o 
Parlamento do Mercosul recomenda a implementação 
do idioma guarani como língua oficial de trabalho do 
bloco; Proposta de Anteprojeto de Norma referente 
ao Estatuto de Cooperativas do Mercosul; Relató-

quistas obtidas, desde aquele ano, até hoje junto á 
sociedade civil.

Para o Brasil e os países latino-americanos, foi 
reafirmado o acordo como forma e uma primeira ten-
tativa de impedir à proliferação de medidas contra a 
imigração nos países r icos e evitar maior tensão 
em relação aos estrangeiros.

A maior preocupação de todos era dar um sinal 
claro, e chamar atenção de que as formas e manifes-
tações racistas, bem como de discriminação racial, 
continuam existindo em todas as partes do mundo, 

destacando que estes métodos de racismo são ina-
ceitáveis, estimulando ainda que houvesse um esforço 
concentrado nesta linha e que tal fato ficasse claro na 
elaboração do documento.

Por fim, o documento além de conter substanciais 
declarações, ele ratifica importantes princípios que, 
asseguram a liberdade de expressão, os direitos 
das mulheres; recorda o Holocausto; rechaça a escra-
vidão e o colonialismo.

Este é o relatório. – Márcio Marinho, Deputado 
Federal – PR-BA.
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rio da Comissão de Direitos Humanos sobre as de-
núncias do movimento camponês paraguaio; Proposta 
de Disposição que cria a Comissão Especial para o 
estudo e acompanhamento da legislação vigente nos 
Estados Partes sobre o tratamento de pessoas; Pro-
posta de Declaração “Reconhecimento aos 60 Anos 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos das 
Nações Unidas”.

Até o momento de iniciar a Ordem do Dia partici-
pei de uma reunião com os seguintes parlamentares: 
Alfonso Gonzáles Nunes, Roberto Conde e Mariano 
West. O objetivo da reunião: fazer os últimos debates 
sobre a proporcionalidade e elaborar o documento 
final que foi aprovado (anexo).

A sessão encerrou-se às 15h10min.
Algumas observações:
Para reforçar a cultura local o Presidente Fer-

nando Lugo iniciou seu discurso em guarani dizendo 
“desde o lugar de cidadão os saúdo e os recebo nes-
te lugar, com o desejo de que o Guarani seja idioma 
Oficial do Mercosul”.

Dom Fernando Lugo afirmou que nestes tem-
pos de crise o que precisamos é nos integrar. O 
Mercosul precisa de um Parlamento forte que possa 
reflexionar o desejo popular de justiça e igualdade 
entre os povos.

O presidente Lugo afirmou, “quanto mais ga-
nharemos se estamos unidos, por isso há de se 
apostar ao Mercosul, hoje vocês têm, no Parlasul, um 

grande debate, que seguramente será parte importante 
no avanço da integração e sua consolidação”.

O presidente Lugo abordou também a questão do 
Tribunal de Justiça do Mercosul, reafirmando a idéia 
que é imperioso ter um Tribunal forte e que suas sen-
tenças sejam vinculantes.

“Com os desejos expressos de que os debates 
que estão se levando à frente na capital paraguaia 
por parte do Parlamento do Mercosul marquem um 
antes e um depois no processo de integração do 
Mercosul”, finalizou Lugo suas palavras.

III – Comentário

Concluo este trabalho com relativa alegria, pois 
todo o debate sobre o tema da proporcionalidade foi 
conduzido, na maior parte das vezes, por mim. O reco-
nhecimento da iniciativa e do trabalho levado adiante 
está assim compreendo, registrado no segundo pará-
grafo do documento aprovado: visto.

IV – Anexo

Pela importância do tema reproduzo aqui o do-
cumento aprovado na XVII Sessão Ordinária.

Documento constante em outro idioma en-
contra-se arquivado na Coordenação de Arquivo 
do Centro de Documentação e Informação da Câ-
mara dos Deputados – Art. 98 do Regimento Interno. 
– Deputado Dr. Rosinha.
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Relatório de Viagem

IV Sessão Especial e XVII Sessão Ordinária do Par-
lamento do Mercosul

Assunção, 27 e 28 abril de 2009

Realizou-se, em 27 e 28 de abril de 2009, a IV 
Sessão Especial e a XVII Sessão Ordinária, respecti-
vamente, do Parlamento do Mercosul.

Primeiro dia: 27 de abril, segunda-feira

As atividades tiveram início segunda-feira, às 8 
horas, no Congresso Nacional da República do Pa-
raguai, com a IV Sessão Especial do Parlamento do 
Mercosul. Aberta a sessão, tratou-se do primeiro item 
da pata, o “Acordo Político para a Consolidação do 
Parlamento do Mercosul”. O primeiro tema a ser de-
batido foi “Dimensão Parlamentar – Critério de repre-
sentação cidadã”, com a participação dos líderes dos 
principais partidos políticos do Paraguai. O Dr. Mario 
Paz, representante do Partido Pátria Querida, discor-
reu sobre o Parlamento do Mercosul e suas funções. 
Segundo ele, tratou-se do

primeiro órgão do Mercosul que congrega repre-
sentantes dos povos e os representa no processo de 
integração. A representação cidadã prevista no art. 5º 
do Protocolo Constitutivo do Parlamento significa re-
presentação proporcional – que não pode ser absoluta, 
mas simbólica. Ressaltou que a dimensão parlamentar 
deve avançar em conjunto com a dimensão judicial. Em 
seguida fizeram uso da palavra os chefes das delega-
ções nacionais, iniciando-se essa fase com palavras 
do Senador Aloizio Mercadante.

Passou-se, ao tema “Dimensão Jurídica e Direi-
to do Mercosul”, com a participação de Ministros das 
Supremas Cortes dos Estados Partes do Mercosul. 
Foi ressaltado que o Tribunal Permanente de Revisão 
criado pelo Protocolo de Olivos não reúne as caracte-
rísticas de uma corte supranacional, capaz de gerar 
uma doutrina jurisprudencial estável.

Em seguida, fizeram uso da palavra os líderes 
dos partidos políticos do Paraguai com representação 
no Congresso Nacional.

Finalmente, franqueou-se a palavra ao Plenário 
para debate sobre o tema do acordo político para a 
consolidação do Parlamento do Mercosul. Da delega-
ção brasileira, fizeram uso da palavra os Parlamen-
tares Senadores Aloizio Mercadante, Inácio Arruda e 
Marisa Serrano e Deputados Germano Bonow e Beto 
Albuquerque.

Após intervalo para o almoço, teve início reunião 
técnica, no Cabildo de Assunção, destinada ao apro-
fundamento do debate sobre o acordo político. Foi lido 

projeto de disposição de autoria da delegação argenti-
na, que prevê dezoito parlamentares para Paraguai e 
Uruguai, quarenta e três para a Argentina e setenta e 
cinco para o Brasil. O Senador Aloizio Mercadante su-
geriu piso de doze parlamentares e teto de cinquenta. 
O Parlamentar Roberto Conde, do Uruguai, solicitou 
algumas modificações no Regimento Interno do Parla-
mento para resguardar as delegações dos países me-
nores, como por exemplo, no que diz respeito à maioria 
simples. O Parlamentar Mariano West, da Argentina, 
sugeriu que se apresente a proposta de modificação 
do Regimento. O Parlamentar Eric Salum, do Paraguai, 
solicitou que se reforme a legislação interna dos pa-
íses para possibilitar a criação de um tribunal supra-
nacional. O Senador Aloizio Mercadante ressaltou a 
dificuldade de se convencer os Ministros do Supremo 
sobre as modificações constitucionais necessárias à 
criação de um tribunal supranacional e propõe prazo 
até dezembro de 2010 para a conclusão dos trabalhos 
de grupo técnico a ser criado para este fim. O Depu-
tado Germano Bonow reiterou as dificuldades que a 
discussão da proporcionalidade envolve. Propôs um 
horizonte para as eleições diretas dos parlamentares 
do Mercosul no Brasil em 2012 (ocasião das eleições 
municipais) ou 2014. O Parlamentar Eric Salum do Pa-
raguai comunicou que depois de consultar a delegação 
paraguaia aceitou os números propostos no marco do 
acordo político apresentado, que prevê a criação de 
um tribunal supranacional e novas atribuições para o 
Parlamento do Mercosul. Propôs criar uma comissão 
especial relatora para reunir-se com o Grupo Mercado 
Comum para viabilizar a adoção de uma decisão nesse 
sentido pelo Conselho do Mercado Comum. O Senador 
Aloizio Mercadante propôs criar uma comissão confor-
mada pela Mesa Diretora para visitar os Presidentes 
dos quatro países e das Supremas Cortes para discutir 
o assunto e dividir as responsabilidades das novas ini-
ciativas. Propôs também que se faça uma Plenária em 
Brasília para que os demais parlamentares brasileiros 
possam conhecer a dinâmica do Parlamento. Decidiu-
se aprovar, na plenária do dia 29, o acordo político 
que prevê a proporcionalidade e a criação do tribunal 
supranacional. O Senador Mercadante propôs que o 
Acordo Político seja enviado para ampla consulta aos 
partidos políticos com representação nos Parlamentos 
do Mercosul, o que facilitará a aprovação pelos con-
gressos da legislação eleitoral respectiva.

Em seguida reuniu-se o grupo técnico de redação, 
para redigir o acordo político conforme consensuado, 
iniciando-se a reunião às 19.00 horas, na secretaria 
da Unidade de Enlace da Representação do Para-
guai no Parlamento do Mercosul. A reunião terminou 
às 21 horas.
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VII FÓRUM DOS PARLAMENTOS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA/ I REUNIÃO DA

ASSEMBLÉIA PARLAMENTAR DA  
CPLP – SÃO TOMÉ

Relatório

Período: de 25 a 30 de abril de 2009,  
em São Tomé, São Tomé e Príncipe

Como representante do Presidente da Câma-
ra dos Deputados, chefiei delegação da Casa para 
participar da I Reunião da Assembléia Parlamentar 

da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – 
AP–CPLP, realizada na cidade de São Tomé, em São 
Tomé e Príncipe, nos dias 27 e 28 de abril de 2009. 
A Assembléia Parlamentar, incluída nos Estatutos da 
CPLP, por meio de alteração ao Tratado Constitutivo do 
Órgão, substituirá o Fórum dos Parlamentos de Língua 
Portuguesa, cuja Declaração Constitutiva foi ratificada 
pelo Congresso Nacional em 1998.

Participaram da Missão os Deputados Paes Lan-
dim, Janete Pietá, Vilson Covatti e José Fernando Apa-
recido de Oliveira, nomeados por Ato da Presidência, 
de 23 de abril de 2009, publicado do no Suplemento 
ao DCD nº 67, de 24-4-09. Assessoraram a delegação 

Nessa noite, a delegação foi recebida para um 
jantar pelo Embaixador do Brasil no Paraguai, Senhor 
Eduardo Santos.

Segundo dia: 28 de abril, terça-feira

Teve início às 9hs a XVII Sessão Ordinária do 
Parlamento do Mercosul.

A sessão foi aberta com a presença do Presi-
dente da República do Paraguai, Fernando Lugo, que 
profere discurso, retirando-se em seguida. Foi dis-
cutida e aprovada a ata da XVI Sessão Ordinária do 
Parlamento, realizada em 16 de março último. Após a 
abertura, proferiram o juramento os novos parlamen-
tares e foram lidos os assuntos entrados. Fizeram uso 
da palavra os parlamentares brasileiros Senadora Ma-
risa Serrano, Deputado George Hilton e o Deputado 
José Paulo Tóffano. Iniciou-se a discussão e votação 
da ordem do dia. Foram aprovadas, entre outras, as 
seguintes matérias: Acordo Político para a Consolida-

ção do Mercosul e Proposições Correspondentes, que 
encaminha, ao Conselho do Mercado Comum, proposta 
do Parlamento do Mercosul relativa à representação 
cidadã; Proposta de Recomendação pela qual o Par-
lamento do Mercosul recomenda a implementação 
do idioma guarani como língua oficial de trabalho do 
bloco, a Proposta de Anteprojeto de Norma referente 
ao Estatuto de Cooperativas do Mercosul, Relatório 
da Comissão de Direitos Humanos sobre as denún-
cias do movimento camponês paraguaio; a Proposta 
de Disposição que cria a Comissão Especial para o 
estudo e acompanhamento da legislação vigente nos 
Estados Partes sobre o tratamento de pessoas; a Pro-
posta de Declaração “Reconhecimento aos 60 Anos 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos das 
Nações Unidas”.

A sessão encerrou-se às 15:10hs.
Era o que tinha a relatar. – Deputado George 

Hilton.



21094 Quinta-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2009

durante toda a Missão os servidores Hebe Machado 
Guimarães–Dalgaard, Ponto nº 6301, da Assessoria de 
Relações Internacionais da Presidência, e Elir Cananéa 
Silva, Ponto nº 5058, da Consultoria Legislativa.

A Reunião dividiu–se em duas partes distintas: 
em primeiro lugar, realizou–se a Conferência de Pre-
sidentes de Parlamento, em que foram discutidos te-
mas previamente definidos pelo parlamento anfitrião 
– a Assembléia Nacional de São Tomé e Príncipe. Ao 
final, aprovou–se a Ordem do Dia da Assembléia Inter-
parlamentar, que teve início após a abertura solene do 
Fórum, com a presença dos presidentes de parlamen-
to e dos grupos nacionais, formados por cinco parla-
mentares de cada país. Paralelamente à Conferência 
dos Presidentes, realizaram–se reunião da “Rede de 
Mulheres Parlamentares da CPLP”, da qual tomou 
parte, representando o Congresso, a Deputada Jane-
te Pietá; e encontro dos Secretários-Gerais/Diretores 
Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa. Vale 
ressaltar que o Senado Federal não enviou represen-
tante ao encontro.

Em sua I Reunião, o Plenário da Assembléia 
Parlamentar da CPLP aprovou os Estatutos e o Regi-

mento do novo organismo parlamentar internacional 
(em anexo), do qual o Congresso Nacional faz parte. 
As modificações ao tratado da CPLP (em anexo) serão 
encaminhadas pelo Governo, em breve, para ratifica-
ção no Congresso. Uma vez ratificado o Projeto com 
as alterações aos Estatutos da CPLP, os Estatutos e 
o Regimento da Assembléia Parlamentar deverão ser, 
posteriormente, aprovados por Resolução do Congres-
so Nacional. Ao encerramento do encontro, aprovou–se 
o “Comunicado Final” (em anexo).

A I Reunião da AP–CPLP deu–nos, também, a 
oportunidade de estreitar o contato pessoal com os 
chefes de parlamento e deputados dos outros sete 
países membros deste organismo parlamentar de 
cooperação multilateral. Nossa missão objetivou o 
cumprimento, pela Câmara dos Deputados, de com-
promisso assumido pelo Legislativo brasileiro junto ao 
então Fórum dos Parlamentos de Língua Portuguesa 
– FPLP, a vertente parlamentar da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa e embrião da recém–
instituída Assembléia Parlamentar. – Deputado Marco 
Maia, Primeiro vice-Presidente da Câmara. Chefe da 
Delegação de Deputados Brasileiros.
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Of. nº 129/2009/Gab. CD

Brasília, 13 de maio de 2009

RELATÓRIO DA VIAGEM OFICIAL  
COM O OBJETIVO DE ATENDER AO  

VII FÓRUM DOS PARLAMENTOS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA – I REUNIÃO DA

ASSEMBLÉIA PARLAMENTAR DA  
CPLP – SÃO TOMÉ

Período: de 25 a 30 abril de 2009, em São Tomé, 
São Tomé e Príncipe

Com grande orgulho, integrei a delegação da 
Casa para participar da I Reunião a Assembléia 
Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa – AP-CPLP, realizada na cidade de São 
Tomé, em São Tomé e Príncipe, nos dias 27 e 28 de 
abril• e 2009. A Assembléia Parlamentar, incluída 
nos Estatutos da CPLP, por meio de alteração ao 
Tratado Constitutivo do órgão, substituirá o Fórum 
dos Parlamentos de Língua Portuguesa, cuja De-
claração Constitutiva foi ratificada pelo Congresso 
Nacional em 1998.

Também participaram da Missão os deputados 
Marco Maia (representando Excelentíssimo Sr. Pre-
sidente da Câmara dos Deputados), Paes Landim, 
Janete Pietá, Vilson Covatti, nomeados por Ato da 
Presidência, de 23 de abril de 2009, publicado do no 
Suplemento ao DCD nº 67, de 24-4-09. Assessoraram 
a delegação durante toda a Missão os servidores Hebe 
Machado Guimarães-Dalgaard, Ponto nº 6.301, da As-
sessoria de Relações Internacionais da Presidência, 
e Elir Cananéa Silva, Ponto nº 5.058, da Consultoria 
Legislativa.

A Assembléia Nacional de São Tomé e Príncipe 
– como parlamento anfitrião – definiu previamente os 
temas que foram discutidos na primeira parte da reu-
nião, a Conferência de Presidentes de Parlamento. Ao 
final, aprovou-se a Ordem do Dia da Assembléia Inter-
parlamentar, que teve início após a abertura solene do 
Fórum, com a presença dos presidentes de parlamen-
to e dos grupos nacionais, formados por cinco parla-
mentares de cada país. Paralelamente à Conferência 
dos Presidentes, realizaram-se reunião da “Rede de 
Mulheres Parlamentares da CPLP”, da qual tomou 
parte, representando o Congresso, a Deputada Jane-
te Pietá; e encontro dos Secretários-Gerais/Diretores 
Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa. Vale 
ressaltar que o Senado Federal não enviou represen-
tante ao encontro.

Em sua I Reunião, o Plenário da Assembléia 
Parlamentar da CPLP aprovou os Estatutos e o 

Regimento do novo organismo parlamentar inter-
nacional (em anexo), do qual o Congresso Nacio-
nal faz parte. As modificações ao tratado da CPLP 
(em anexo) serão encaminhadas pelo Governo, 
em breve, para ratificação no Congresso. Uma vez 
ratificado o Projeto com as alterações aos Estatu-
tos da CPLP, os Estatutos e o Regimento da As-
sembléia Parlamentar deverão ser, posteriormente, 
aprovados por Resolução do Congresso Nacional. 
Ao encerramento do encontro que fundou o Parla-
mento dos Países de Língua Portuguesa, aprovou-
se e realizou-se ato de Homenagem ao embaixa-
dor brasileiro José Aparecido de Oliveira, grande 
entusiasta e fundador da Comunidade dos Países 
de Língua. Foi, então, assinado em acordo o “Co-
municado Final” (em anexo).

A I Reunião da AP-CPLP deu-nos, também, a 
oportunidade de estreitar o contato pessoal com os 
chefes de parlamento e deputados dos outros sete 
países membros deste organismo parlamentar de coo-
peração multilateral. Nossa missão objetivou o cumpri-
mento, pela Câmara dos Deputados, de compromisso 
assumido pelo Legislativo brasileiro junto ao então Fó-
rum dos Parlamentos de Língua Portuguesa – FPLP, 
a vertente parlamentar da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa e embrião da recém-instituída 
Assembléia Parlamentar. – Deputado José Fernando 
Aparecido de Oliveira, Presidente da Sub-Comissão 
Especial da CPLP.

Anexos:

ESTATUTO DA ASSEMBLÉIA PARLAMENTAR  
DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE  

LÍNGUA PORTUGUESA

Nós, representantes democraticamente eleitos 
dos Parlamentos de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-
Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe 
e Timor-leste:

Conscientes das afinidades linguísticas e cultu-
rais existentes entre os nossos povos e da sua história 
comum de luta pela liberdade e democracia, contra 
todas as formas de dominação e discriminação polí-
tica e racial;

Desejosos de promover a sinergia resultante de 
tais afinidades bem como do fato de representarmos 
mais de duzentos milhões de pessoas distribuídos em 
quatro continentes, ao longo dos oceanos Atlântico, 
Índico e Pacífico;

Aprovamos o seguinte:
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CAPÍTULO I 
Disposições gerais

ARTIGO 1º 
Definição

A Assembléia Parlamentar é o órgão da CPLP 
que reúne representações de todos os Parlamentos da 
Comunidade, constituídas na base dos resultados das 
eleições legislativas dos respectivos países.

ARTIGO 2º 
Sede

A Assembléia Parlamentar tem a sua sede no 
país que presidir à Conferência dos Presidentes dos 
Parlamentos.

ARTIGO 3º 
Objectivos

São objectivos gerais da Assembléia Parlamen-
tar da CPLP:

a) Contribuir para a paz e para o fortale-
cimento da democracia e das suas instituições 
representativas;

b) Contribuir para a boa governação e 
para a consolidação do Estado de direito;

c) Promover e defender os direitos hu-
manos, nomeadamente o direito das crianças, 
adolescentes e idosos, a igualdade e equida-
de do gênero e combater todas as formas de 
xenofobia e racismo;

d) Examinar questões de interesse co-
mum, tendo, designadamente, em vista a in-
tensificação da cooperação cultural, educativa, 
econômica, científica e tecnológica ambiental 
e o combate a todas as formas de discrimi-
nação;

e) Combater todos os tipos ilícitos de 
tráfico;

f) Harmonizar os interesses e concer-
tar posições, tendo em vista a sua promoção 
noutros fora parlamentares;

g) Promover a harmonização legislativa 
em matérias de interesse comum especial-
mente relevantes;

h) Acompanhar e estimular as activida-
des da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa;

i) Recomendar aos órgãos da Comuni-
dade as possíveis linhas e parâmetros para a 
promoção das relações políticas, económicas, 
científicas, ambientais e culturais;

j) Promover contactos e o intercâmbio de 
experiências entre os respectivos Parlamentos, 
Deputados e Funcionários;

k) Promover o intercâmbio de experiên-
cias, designadamente, nos domínios da legis-
lação e do controlo da acção do executivo;

l) Organizar acções de cooperação e 
solidariedade entre os Parlamentos Nacionais 
dos Estados membros da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa.

ARTIGO 4º 
Redes de funcionamento

A Assembléia Parlamentar da CPLP manterá em 
permanente funcionamento e em regime de livre aces-
so redes electrônicas de comunicação, como espaços 
privilegiados para a cooperação interparlamentar.

CAPÍTULO II 
Dos órgãos

ARTIGO 5º 
Órgãos da Assembléia Parlamentar

São órgãos da Assembléia Parlamentar da 
CPLP:

a) O Presidente;
b) A Conferência dos Presidentes dos 

Parlamentos;
c) O Plenário da Assembléia Parlamen-

tar da CPLP.

ARTIGO 6º 
Presidente da Assembléia Parlamentar da CPLP

1.  O Presidente da Assembléia Parlamentar da 
CPLP é eleito por um período de dois anos não reno-
vável entre os Presidentes dos Parlamentos nacionais, 
com base numa rotatividade entre os países.

2. No decurso do mandato de um Presidente, a 
Assembléia Parlamentar reunirá um ano no país que 
detiver a presidência da CPLP, antes da respectiva Ci-
meira de Chefes de Estado e de Governo, e, no outro 
ano, no país a que ele pertencer.

3. O Presidente da Assembléia Parlamentar tem 
assento nas Conferências de Chefes de Estado e de 
Governo da CPLP.

ARTIGO 7º 
Competências do Presidente

Compete ao Presidente da Assembléia Parla-
mentar da CPLP:

a) Representar, interna e externamente, 
a Assembléia Parlamentar da CPLP;
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b) Convocar, presidir e dirigir os trabalhos 
da Conferência dos Presidentes dos Parlamen-
tos e da AP-CPLP;

c) Estabelecer o projeto da ordem do 
dia da Conferência dos Presidentes dos Par-
lamentos, após consulta aos demais mem-
bros desta;

d) Dar conhecimento aos Presidentes 
dos Parlamentos Nacionais e aos respectivos 
Grupos Nacionais das mensagens, explica-
ções, convites, propostas e sugestões que 
lhe sejam dirigidas.

e) Constituir grupos de trabalho e missões 
de observação internacional, nomeadamente 
missões eleitorais, bem como designar envia-
dos especiais para relatar sobre assuntos es-
pecíficos no âmbito da Comunidade, mediante 
deliberação da Assembléia Parlamentar CPLP 
ou da Conferencia dos Presidentes.

ARTIGO 8º 
Conferência dos Presidentes dos Parlamentos

A Conferência dos Presidentes dos Parlamentos 
reúne os Presidentes dos Parlamentos Nacionais.

ARTIGO 9º 
Reuniões da Conferência

A Conferência reúne em sessão ordinária, uma 
vez por ano, e, em sessão extraordinária, por iniciativa 
do Presidente da Assembléia Parlamentar ou a reque-
rimento da maioria simples dos seus membros.

ARTIGO 10º 
Competências da Conferência

Compete à Conferência:

a) Aprovar a sua ordem do dia;
b) Convocar e aprovar o projeto de ordem 

do dia da Assembléia Parlamentar;
c) Promover a aplicação das decisões 

da AP-CPLP;
d) Incentivar e apoiar a criação de grupos 

parlamentares de amizade;
e) Acompanhar e avaliar as ações de 

concentração e de cooperação Assembléia 
Parlamentar;

f) Acompanhar e avaliar as ações de 
promoção e de defesa dos direitos humanos;

g) Informar os Parlamentos respectivos 
acerca das recomendações aprovadas pela 
Assembléia Parlamentar;

h) Promover a troca de informações, a 
compilação de fundos documentais e a reali-
zação de estudos de interesse comum;

i) Submeter à Assembléia Parlamentar 
o programa anual de atividades e o respecti-
vo orçamento;

j) Submeter à Assembléia Parlamen-
tar um relatório anual sobre as atividades 
levadas a cabo pela Assembléia Parlamentar 
da CPLP.

ARTIGO 11º 
Plenário da Assembléia Parlamentar da CPLP

O Plenário da Assembléia Parlamentar da CPLP 
é constituído pelos Presidentes dos Parlamentos e 
pelos Grupos Nacionais.

ARTIGO 12º 
Competências do Plenário da  

Assembléia Parlamentar

1. Compete ao Plenário da AP-CPLP:

a) Apreciar todas as matérias relaciona-
das com a finalidade estatutária e a atividade 
da CPLP, dos seus órgãos e organismos;

b) Emitir parecer sobre as orientações, á 
política geral e as estratégias da CPLP;

c) Reunir-se, a fim de analisar e debater 
as respectivas atividades e programas, com o 
Presidente do Conselho de Ministros, o Secre-
tário Executivo e o Diretor Executivo do Insti-
tuto Internacional da Língua Portuguesa – 
IILP e bem assim com os responsáveis por 
outros organismos equiparáveis que venham 
a ser criados no âmbito da Organização;

d) Adotar, no âmbito das suas compe-
tências e por deliberação que reúna a maioria 
expressa do conjunto das suas delegações, 
votos, relatórios, pareceres, propostas ou re-
comendações.

e) Aprovar a ordem do dia das suas reu-
niões;

f) Aprovar o seu Regimento e eleger os 
Secretários d Mesa;

g) Aprovar o programa anual de ativida-
des e o respectivo orçamento;

h) Discutir e votar as alterações aos Es-
tatutos da Assembléia Parlamentar da CPLP;

i) Pronunciar-se sobre todos os assun-
tos que lhe sejam submetidos pela Conferên-
cia dos Presidentes dos Parlamentos e pelos 
Grupos Nacionais;

j) Definir as políticas e emitir as direti-
vas para a realização dos objetivos da As-
sembléia Parlamentar da CPLP;

k) Submeter propostas de ação aos ór-
gãos da Comunidade;
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l) Apreciar o relatório anual de atividades 
da Rede das Mulheres da Assembléia Parla-
mentar – CPLP.

m) Debater questões relativas à paz e 
ao aprofundamento da democracia e das suas 
instituições representativas bem como as 
que visem á promoção e a defesa dos di-
reitos humanos, nos planos nacionais e in-
ternacionais;

n) Debater questões de interesse co-
mum que visem á harmonização legislativa e 
o aprofundamento da concertação e da coo-
peração AP-CPLP;

o) Aprovar recomendações dirigidas aos 
respectivos Parlamentos e Governos sobre to-
das as matérias de interesse comum que se 
insiram no âmbito dos objetivos do AP CPLP;

p) Receber e obter informação e docu-
mentação dos outros Órgãos da CPLP;

q) Exercer as demais competências pre-
vistas no presente Estatuto.

2. Os Estatutos e o Regimento da Assembléia 
Parlamentar são adotados mediante deliberação 
aprovada por consenso.

ARTIGO 13º 
Mesa do Plenário da Assembléia Parlamentar

1. A Mesa do Plenário da AP-CPLP é constituída 
pelo Presidente da Assembléia Parlamentar da CPLP, 
por dois vice-presidentes, o anterior presidente e o se-
guinte, e por dois secretários;

2. O Presidente da Mesa do Plenário da As-
sembléia Parlamentar é o Presidente da Assembléia 
Parlamentar da CPLP.

ARTIGO 14º 
Reuniões do Plenário da AP-CPLP

1. AP-CPLP reúne-se ordinariamente, uma vez 
por ano, no país que no momento detiver a presidên-
cia da Assembléia Parlamentar da CPLP.

2. A AP-CPLP reúne extraordinariamente no país 
que para tal for escolhido pela Conferência dos Presi-
dentes dos Parlamentos.

ARTIGO 15º 
Deliberações

As deliberações da AP-CPLP são tomadas por 
consenso, salvo para questões de funcionamento 
e de processo que requerem uma maioria absoluta 
dos membros presentes, assegurada a presença da 
maioria absoluta dos seus membros.

ARTIGO 16º 
Grupos Nacionais

1 – Os Grupos Nacionais são cr iados por 
decisão dos Par lamentos Nacionais democra-
ticamente eleitos.

2 – Os Grupos Nacionais são constituídos por 
seis membros, no exercício efectivo das suas funções, 
devendo-se respeitar o princípio de um terço da repre-
sentatividade de um dos géneros

ARTIGO 17º 
Deveres dos Grupos Nacionais

1 – Os Grupos Nacionais e os respectivos 
membros devem aderir aos objectivos da Assem-
bleia Parlamentar da CPLP e aos princípios orienta-
dores da Comunidade dos Países de Língua Portu-
guesa.

2 – Os Grupos Nacionais têm o dever de pro-
mover e acompanhar todas as iniciativas e acções 
visando a concretização, ao nível dos respectivos par-
lamentos nacionais, das recomendações aprovadas 
pela AP-CPLP.

ARTIGO 18º 
Rede de Mulheres Parlamentares

A Rede de Mulheres da Assembleia Parlamentar 
da CPLP, abreviadamente designada RM AP.CPLP, é 
um organismo da Assembleia Parlamentar, es-
paço de concer tação e cooperação da AP-CPLP, 
que vela pelas questões de igualdade e equidade do 
género.

ARTIGO 19º  
Reuniões

1 – A RM-AP-CPLP reúne-se ordinariamente, 
por convocatória da sua Presidente, por ocasião da 
realização da Assembleia Parlamentar da CPLP.

2 – A RM-AP-CPLP pode, se necessário, realizar 
reuniões extraordinárias.

 ARTIGO 20º 
Competências

Compete à Rede de Mulheres Parlamentares:

a) Organizar a Conferência da Rede de 
Mulheres;

b) Dar sequência às resoluções saídas 
da Conferência;

c) Dos Presidentes da Assembleia Parla-
mentar da CPLP sobre questões relacionadas 
com o género;

d) Defender e promover a igualdade e 
equidade do género na vida social, política e 
económica no âmbito da CPLP;
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e) Estimular a formação e capacitação 
das mulheres parlamentares da CPLP;

f) Encorajar as mulheres a adoptarem 
comportamentos contra práticas que ponham 
em causa a saúde e integridade física;

g) Incentivar a implementação de políti-
cas públicas e de legislação que se destinem 
a combater a feminização da pobreza, as in-
fecções sexualmente transmissíveis, desig-
nadamente o VIH/SIDA, com particular des-
taque para a educação dos jovens no âmbito 
da CPLP;

h) Melhorar a participação e o papel das 
mulheres parlamentares em processo de pre-
venção de conflitos e em processos eleito-
rais.

CAPÍTULO III 
Das Receitas e Património

ARTIGO 21º 
Financiamento

Cada Parlamento assume as despesas da sua 
própria representação.

ARTIGO 22º 
Orçamento Anual

A Conferência dos Presidentes aprova a pro-
posta de Orçamento anual, nos termos da alínea g) 
do art. 12.

CAPÍTULO IV 
Dos Secretários-Gerais dos Parlamentos 

Artigo 23º 
Secretários-Gerais dos Parlamentos

Os Secretários-Gerais e/ou Directores-Gerais 
dos Parlamentos Nacionais cooperam em todas as 
actividades da Assembleia Parlamentar da CPLP, po-
dendo participar, a título meramente consultivo, nas 
reuniões da AP-CPLP.

ARTIGO 24º 
Secretariado e Núcleos de Apoio

1 – O Secretariado da Assembleia Parlamentar 
da CPLP tem sede no país que presidir à Conferência 
dos Presidentes dos Parlamentos.

2 – As actividades do Secretariado da Assem-
bleia Parlamentar da CPLP são dirigidas e coorde-
nadas pelo Secretário-Geral do Parlamento que no 
momento detiver a presidência da Assembleia Parla-
mentar da CPLP

3 – As actividades de apoio, no ámbito de cada 
Parlamento Nacional, â Assembleia Parlamentar da 

CPLP, serão desenvolvidas sob a responsabilidade do 
respectivo Secretário-Geral.

ARTIGO 25º 
Competência do Secretariado

Compete ao Secretariado da Assembleia Parla-
mentar da CPLP:

a) Apoiar, em permanência, o Presidente 
da Assembleia Parlamentar da CPLP;

b) Assegurar a ligação com os Grupos Na-
cionais e os respectivos Núcleos de Apoio;

c) Preparar as reuniões da Conferência 
dos Presidentes dos Parlamentos e da Assem-
bleia Parlamentar da CPLP;

d) Assegurar a execução das decisões 
da Assembleia Parlamentar da CPLP;

e) Preparar as propostas de programa e 
de orçamentos anuais;

f) O Recolher e difundir as informações 
com interesse para as actividades da Assem-
bleia Parlamentar da CPLP;

g) Organizar e conservar, em formato 
digital, os arquivos da Assembleia Parla-
mentar da CPLP.

CAPÍTULO V 
Das Disposições Finais e Transitórias

ARTIGO 26º 
Modificação do Estatuto

1 – As propostas de alteração ao presente Es-
tatuto deverão ser subscritas por, pelo menos, três. 
Grupos Nacionais e apresentadas à Conferência dos 
Presidentes dos Parlamentos.

2 – A Conferência emitirá parecer fundamentado 
sobre todas as propostas que lhe forem apresentadas, 
no sentido de serem divulgadas e apresentadas, para 
votação, à Assembleia Parlamentar.

ARTIGO 27º 
Entrada em vigor

1 – O presente Estatuto, aprovado pela I Reunião 
da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Paí-
ses de Língua Portuguesa, é confirmado pelos Parla-
mentos Nacionais.

2 – O mesmo entra em vigor com o depósito jun-
to do Presidente da Assembleia Parlamentar da CPLP 
do quinto instrumento de confirmação.

S. Tomé, 28 de abril de 2009

Regimento da Assembléia Parlamentar da CPLP

Ao abrigo da alínea f do art. 12 Estatuto Assem-
bléia Parlamentar da CPLP, o Plenário da Assembléia 
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Parlamentar da CPLP aprova o seu Regimento que 
baixa assinado pelo Presidente.

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

ARTIGO 1º 
Definição e composição

A Assembléia Parlamentar é o órgão da CPLP, 
que reúne representações de todos os parlamentos 
da comunidade constituídos na base dos resultados 
eleitorais das eleições legislativas dos respectivos pa-
íses, tendo por objetivo e princípios orientadores os 
consagrados nos seus estatutos

ARTIGO 2º 
Quórum

Sem prejuízo do disposto no artigo 15 dos Esta-
tutos da Assembléia Parlamentar da CPLP, esta deli-
bera validamente por maioria simples, assegurada que 
esteja, em qualquer dos casos, a presença da maioria 
absoluta dos seus membros e dos Parlamentos que 
a integram.

ARTIGO 3º 
Independência do mandato

Os Parlamentares da CPLP gozam de indepen-
dência no exercício de seu Mandato.

CAPÍTULO II 
Organização

ARTIGO 4º 
Candidaturas

1. O Presidente da Assembleia Parlamentar da 
CPLP é eleito pela Conferência dos Presidentes, de 
entre os seus membros.

2. Os vice-Presidentes da Assembléia Parlamen-
tar da CPLP são o anterior Presidente da Conferência 
e o Presidente do Parlamento que assegurará a pró-
xima presidência.

3. Podem candidatar-se a secretários de mesa 
Deputados dos Grupos Nacionais dos Países que in-
tegram o frio de Presidentes.

ARTIGOS 5º 
Funções do Presidente

1. O Presidente convoca, preside e dirige as ati-
vidades do Plenário da Assembleia Parlamentar da 
CPLP, nos termos do presente Regimento.

2. O Presidente dispõe de todos os poderes para 
presidir ás sessões do Parlamento e assegurar o cor-
reto desenrolar dos trabalhos.

3. Cabe ao Presidente designadamente abrir, 
suspender, encerrar as sessões, decidir sobre a admis-
sibilidade das alterações da Ordem do Dia, sobre as 
perguntas dos Parlamentares e sobre a conformidade 
dos relatórios com o presente Regimento.

4. Cabe ainda ao Presidente assegurar a ob-
servância do Regimento, manter a ordem, conceder 
a palavra, dar por encerrados os debates, pôr os as-
suntos à votação, proclamar os resultados das vota-
ções e enviar às comissões as comunicações que lhe 
digam respeito.

5. Durante os debates, ao Presidente competirá 
apenas usar da palavra para fazer o resumo da dis-
cussão e chamar os Parlamentares à ordem.

6. Caso o Presidente pretenda tomar parte no 
debate, deverá deixar o seu lugar, ao qual só poderá 
regressar quando tal debate haja terminado.

ARTIGO 6º 
Funções dos vice-Presidentes

1. Em caso de ausência, impedimento ou partici-
pação nos debates, o Presidente será substituído pelo 
vice-Presidente mais antigo no cargo de Presidente do 
seu Parlamento de origem;

2. Os vice-Presidentes exercerão igualmente as 
funções que lhe são atribuídas nos termos deste Re-
gimento;

3. O Presidente poderá delegar funções aos vice-
Presidentes, tais como representar a Assembleia em 
cerimônias ou atos específicos;

4. Em especial, o Presidente poderá designar um 
vice-Presidente para exercer os poderes e responsabi-
lidades que lhe são cometidos por este Regimento.

ARTIGO 7º 
Composição da Mesa

1. A Mesa é composta pelo Presidente da As-
sembléia Parlamentar, pelos restantes membros da 
Conferência dos Presidentes e por dois secretários 
eleitos pela Assembléia Parlamentar da CPLP.

2. 0 Presidente da Mesa é o Presidente da As-
sembléia Parlamentar da CPLP.

ARTIGO 8º  
Funções da Mesa

1. À Mesa da Assembléia cabem as funções que 
lhe são conferidas por este Regimento.

2. Compete à Mesa designadamente:

a) Decidir sobre as reclamações acerca das 
inexatidões dos textos dos atos aprovados;

b) Enquadrar, regimentalmente, as ini-
ciativas dos membros da Assembléia Parla-
mentar da CPLP.
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c) Decidir sobre as questões de in-
terpretação e integração das lacunas do 
regimento;

d) Coadjuvar o Presidente no exercício 
das suas funções.

CAPÍTULO III 
Funcionamento

ARTIGO 9º 
Aprovação e alteração da ordem do dia

1. No início de cada sessão a Assembléia apro-
vará a ordem do dia.

2. Qualquer grupo nacional ou um mínimo de 
cinco Parlamentares poderá apresentar propostas de 
alteração.

3. As propostas referidas no parágrafo anterior 
deverão ser recebidas pelo Presidente pelo menos 
uma hora antes da abertura da sessão.

4. O Presidente, para cada proposta, dará a pa-
lavra ao respectivo autor, a um orador a favor e a um 
orador contra.

5. O tempo de uso da palavra não poderá exce-
der três minutos.

ARTIGO 10º 
Língua de trabalho

A língua de trabalho adotada é a portuguesa.

ARTIGO 11º 
Concessão do uso da palavra e  

conteúdo das intervenções

1. Nenhum parlamentar poderá usar da pala-
vra, sem que para tanto haja sido convidado pelo 
Presidente.

2. O Presidente advertirá o orador sempre que 
este se afastar do assunto.

3. Se um orador for advertido duas vezes duran-
te o mesmo debate, o Presidente poderá, à terceira 
vez, retirar-lhe a palavra até o final da discussão do 
assunto.

4. Salvo ao Presidente, não é permitido interrom-
per o orador.

5. Qualquer orador pode, com a autorização do 
Presidente, interromper a sua exposição para permitir 
que outro Deputado lhe dirija perguntas ou faça comen-
tários sobre pontos específicos da sua intervenção.

ARTIGO 12º 
Lista de oradores

1. Os Parlamentares que pedirem a palavra serão 
inscritos na lista de oradores pela ordem de entrada 
dos respectivos pedidos.

2. O Presidente concederá a palavra, assegurando-
se, na medida do possível, de que serão ouvidos alter-
nadamente oradores de grupos nacionais diferentes.

ARTIGO 13º 
Deliberações

As deliberações da Assembléia Parlamentar da 
CPLP são tomadas por consenso, salvo para questões 
de funcionamento da Assembléia e de processo que re-
queiram uma maioria absoluta de votos dos membros.

ARTIGO 14º 
Direito de voto

O direito de voto é pessoal.
Os Parlamentares votarão individual e pessoal-

mente.

ARTIGO 15º 
Votações

A Assembléia vota normalmente por braços er-
guidos.

ARTIGO 16º 
Declarações de Voto

Após o encerramento do debate geral, qualquer 
parlamentar pode fazer uma declaração de voto oral 
relativa á votação final, que não poderá exceder três 
minutos, ou entregar uma breve declaração escrita, 
com um máximo de duzentas palavras, a qual constará 
do relato integral das sessões.

ARTIGO 17º 
Pontos de ordem

1. Os pedidos de uso da palavra para os seguin-
tes pontos de ordem têm prioridade sobre quaisquer 
outros pedidos de uso da palavra:

Formular uma questão prévia;
Requerer o encerramento do debate;
Requerer o adiamento do debate e da 

votação;
Requerer a interrupção ou a suspensão 

da sessão.

2. Sobre estes requerimentos só poderão usar da 
palavra, além do respectivo autor, um orador a favor e 
um orador contra, bem como o Presidente ou o relator 
da comissão competente.

3. O tempo de uso da palavra não poderá exce-
der três minutos.

ARTIGO 18° 
Encerramento do debate

1. O encerramento do debate, antes de terem usa-
do da palavra todos os oradores inscritos, só pode ser 
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proposto pelo Presidente ou requerido por um grupo 
nacional ou por um mínimo de quinze parlamentares.

2. A votação da proposta ou do requerimento terá 
lugar imediatamente.

Se a proposta ou o requerimento forem aprova-
dos, só poderá usar da palavra um membro de cada 
um dos grupos nacionais que ainda não tenham tido 
intervenção no debate.

Após as intervenções a que se refere o número 
anterior, o debate será dado por encerrado e a Assem-
bléia procederá à votação do ponto em discussão, a 
menos que a votação tenha sido previamente fixada 
para um momento determinado.

5. Se a proposta ou o requerimento forem rejei-
tados, não poderão ser apresentados de novo durante 
o mesmo debate, exceto pelo Presidente.

ARTIGO 19º 
Interrupção ou suspensão da sessão

1. A sessão poderá ser interrompida ou suspen-
sa durante um debate, se a Assembléia assim o deli-
berar, sob proposta do Presidente ou a requerimento 
de um grupo nacional ou de um mínimo de quinze 
parlamentares.

2. A votação da proposta ou do requerimento terá 
lugar imediatamente.

ARTIGO 20° 
Constituição de Comissões e Grupos de trabalho

A Assembléia Parlamentar da CPLP poderá cons-
tituir Comissões ou Grupos de trabalho.

ARTIGO 21º 
Composição das Comissões

A eleição dos membros das Comissões e dos 
Grupos de trabalho realizar-se-á após a respectiva 
indicação pelos grupos nacionais.

ARTIGO 22° 
Competências das Comissões

1. Compete às Comissões examinar as questões 
que lhes sejam submetidas pela Assembléia Parla-
mentar.

2. As competências das Comissões e dos Grupos 
de trabalho são definidas no momento da respectiva 
constituição.

ARTIGO 23º 
Reuniões

1. As Comissões reúnem-se por convocação do 
seu Presidente ou por iniciativa do Presidente da As-
sembléia Parlamentar.

2. Os parlamentares poderão assistir às reuniões 
das Comissões de que não façam parte, sem direito a 
participar nas deliberações.

CAPÍTULO IV  
Disposição Final

ARTIGO 24° 
Alterações ao Regimento

1. Aprovação das alterações ao presente Regi-
mento é feita por consenso.

2. Qualquer parlamentar poderá propor altera-
ções ao presente Regimento, as quais poderão ser 
acompanhadas de breve justificação.

3. A proposta somente será submetida a votos se 
acompanhada de parecer prévio da Mesa.

ALTERACÕES AOS ESTATUTOS DA CPLP  
APROVADAS PELO CONSELHO DE MINISTROS. 
REUNIDO EM LISBOA EM NOVEMBRO DE 2007 
COM O OBJETIVO D INCLUIR NO ORGANISMO. 

A ASSEMBLÉIA PARLAMENTAR 

ARTIGO 8º 
Órgãos

1. São órgãos de Direção e Executivos da 
CPLP:

a) A Conferência de Chefes de Estado 
e de Governo;

b) O Conselho de Ministros;
c) O Comitê de Concertado Permanente;
d) O Secretariado Executivo.

2. A Assembléia Parlamentar da CPLP é o ór-
gão que reúne os Parlamentos nacionais dos Estados 
membros.

3. Além dos referidos números anteriores, também 
são órgãos da CPLP a Reunião dos Pontos Focais de 
Cooperação e as Reuniões Ministeriais.

4. Na materialização dos seus objetivos, a CPLP 
apóia-se também nos mecanismos de concertação 
político-diplomática e de cooperação já existentes ou 
a criar entre os Estados membros da CPLP.

ARTIGO 15° 
Assembléia Parlamentar da CPLP

1. A Assembléia Parlamentar é o órgão da CPLP 
que reúne representações de todos os Parlamentos 
da Comunidade, constituídas na base dos resultados 
eleitorais para as eleições dos respectivos países.

2. Os Parlamentos nacionais têm voto igual na 
Assembléia.

3. Compete à Assembléia Parlamentar:
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a) Apreciar todas as matérias relaciona-
das com a finalidade estatutária e a atividade 
da CPLP, dos seus órgãos e organismos;

b) Emitir parecer sobre as orientações, 
política geral e as estratégias da CPLP;

c) Reunir-se, a fim de analisar e debater 
as respectivas atividades e programas, com o 
Presidente do Conselho de Ministros, o Secre-
tário Executivo e o Diretor Executivo do Institu-
to Internacional de Língua Portuguesa - IILP e 
bem assim como os responsáveis por outros 
organismos equiparáveis que venham a ser 
criados no âmbito da Organização;

d) Adotar, no âmbito das suas compe-
tências e por deliberação que reúna a maioria 
expressa do conjunto das suas delegações, 
votos, relatórios, pareceres, propostas ou re-
comendações.

4. A Assembléia Parlamentar tem o direito de 
receber e de obter a informação e a documentação 
oficial dos órgãos da CPLP.

5. A Assembléia Parlamentar pode constituir gru-
pos de trabalho e missões de observação internacional, 
nomeadamente missões eleitorais, bem como designar 
enviados especiais para relatar sobre assuntos especí-
ficos no âmbito da Comunidade.

6. O Presidente da Assembléia Parlamentar, elei-
to por um período de dois anos não renovável, tem 
assentos nas Conferências de Chefes de Estado e de 
Governo da CPLP.

7. Os Estatutos e o Regimento da Assembléia 
Parlamentar são adotados mediante deliberação apro-
vada por consenso das delegações nacionais ou, na 
falta deste, por maioria qualificada.

I REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA  
PARLAMENTAR DA CPLP

São Tomé, 27 e 28 de Abril de 2009

Comunicado Final
I – Nos dias 27 e 28 do mês de Abril de 2009, 

realizou-se em São Tomé, capital da República Demo-
crática de São Tomé e Príncipe, a I Reunião da As-
sembléia Parlamentar da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (AP-CPLP), em que participaram 
representantes dos Parlamentos de Angola, Cabo Ver-
de, Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São 
Tomé e Príncipe e Timor Leste.

II – A cerimônia de abertura da I Reunião da As-
sembléia foi marcada pelo discurso de boas-vindas 
proferido por Sua Excelência o Presidente da Assem-
bléia Nacional de São Tomé e Príncipe, Dr. Francisco 
Silva, pela saudação de Sua Excelência o Secretário 

Executivo da CPLP, Eng. Domingos Simões Pereira 
e pela intervenção de Sua Excelência o Presidente 
cessante do Fórum dos Parlamentos de Língua Por-
tuguesa (FPLP), Presidente em exercício da Assem-
bléia Nacional Popular da Guiné-Bissau, Dr. Manuel 
Serifo Nhamajo.

III – Dando início dos trabalhos, passou-se à 
apresentação e ao debate dos pontos constantes da 
agenda:

1. Apreciação do Projeto dos Estatutos da As-
sembléia Parlamentar;

2. Apreciação do Projeto de Regimento da As-
sembléia Parlamentar;

3. Apreciação do Relatório de Atividades do VI 
Fórum dos Parlamentos de Língua Portuguesa, realiza-
do nos dias 13 e 14 de Setembro de 2007, na Guiné-
Bissau, pelo Presidente em exercício da Assembléia 
Nacional Popular da Guiné-Bissau;

4. Informação sobre cidadania e circulação, pelo 
Secretário Executivo da CPLP;

5. Informação sobre o desenvolvimento das ati-
vidades do Instituto Internacional da Língua Português 
(IILP), pela sua Diretora;

6. Informação sobre a Rede de Mulheres Parla-
mentares da CPLP, pela sua Presidente;

7. Informação sobre a Situação Política dos Pa-
íses Membros, pelos representantes das respectivas 
Delegações;

8. Apresentação e debate dos temas:
“Cimeira Europa/África – Resultados” – As-

sembléia da República de Portugal;
“Democracia e Boa Governação” – “Assembléia 

Nacional de São Tomé e Príncipe”
9. Apreciação do Programa de Atividades para 

o período 2009/2010, apresentado pela Mesa da As-
sembléia Parlamentar

10. Eleição do Presidente da Assembléia Parla-
mentar da CPLP;

11. Eleição de dois Secretários da Mesa da As-
sembléia Parlamentar;

IV – Em relação aos Estatutos e Regimento, foi 
criado um Grupo de Trabalho constituído por Repre-
sentantes de todos os Parlamentos com o objetivo de 
apreciar, analisar e compatibilizar os dois documen-
tos, em função das diversas contribuições dos países 
membros. Os Estatutos e o Regimento foram aprova-
dos por consenso e aclamação.

V – Quanto ao terceiro ponto, o Presidente em 
exercício da Assembléia Nacional Popular da Guiné-
Bissau, Dr. Manuel Serifo Nhamajo, apresentou o Re-
latório de Atividades 2007/2008 do Forum dos Par-
lamentos de Língua Portuguesa, tendo destacado o 
seguinte: 
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A institucionalização da Assembléia Parla-
mentar da CPLP como novo órgão da CPLP;

A realização, pelos Parlamentos nacio-
nais, de várias ações de formação e de capa-
citação de funcionários parlamentares, com 
destaque para o I Encontro de Quadros do 
Processo Legislativo; organizado pela Assem-
bléia da República Portuguesa, em Outubro 
de 2008;

A aprovação, pelo Parlamento Guineen-
se, das leis sobre HIV-SIDA e sobre a elimi-
nação de todas as formas de descriminação 
contra as mulheres, bem como a aprovação 
do Estatuto dos Refugiados;

VI – A Assembléia tomou nota das intervenções 
do Secretário Executivo da CPLP, da Diretora do IILP 
e da Presidente cessante da Rede de Mulheres 
Parlamentares da CPLP, tendo convergido nas se-
guintes conclusões e recomendações:

A necessidade de se proceder a revisão 
constitucional, nos países da Comunidade, a 
fim de harmonizar as respectivas constituições 
com a Convenção Quadro Relativa ao Estatuto 
do Cidadão Lusófono;

A elaboração em cada Estado-Membro 
de uma listagem de direitos políticos, econô-
micos e sociais, cuja aplicação aos cidadãos 
dos restantes esteja com o em consonância 
ordenamento jurídico interno, assegurando o 
período de transição até à adopção da Con-
venção Quadro Relativa ao Estatuto do Cida-
dão Lusófono;

A promoção da ratificação do conjunto de 
acordos, em matéria de circulação, nos países 
onde os mesmos não estejam concluídos;

A adopção de legislação complementar 
necessária à implementação completa dos 
acordos já em vigor;

A criação nos países que ainda não o 
fizeram de comissões nacionais do IILP, en-
quanto instrumento de concertação para a 
promoção da Língua Portuguesa em cada um 
dos Estados-membros e no mundo;

Dotar o IILP de meios materiais, técnicos 
e humanos que permitam a concretização dos 
seus objectivos e a desempenhar um papel 
cada vez mais activo na promoção da Língua 
Portuguesa nos fora internacionais;

O desenvolvimento de acções que visem 
a integração plena das mulheres na vida po-
lítica, econômica e social, tendo-se, por isso, 
congratulado com a inclusão da Rede de Mu-

lheres Parlamentares como um organismo da 
Assembleia Parlamentar da CPLP.

VII – Passou-se, de seguida, em revista a situação 
política em cada País, com base na informação prestada 
pelos Representantes das Delegações Nacionais.

VIII – No que respeita à situação na Guiné-Bissau, 
a Assembleia tomou nota dos recentes acontecimen-
tos que enlutaram o país irmão e exprimiu o desejo 
profundo que o país volte a encontrar rapidamente o 
caminho da estabilidade, da reconciliação, da paz e 
do progresso, num quadro de bom relacionamento 
interno, regional e internacional e de respeito pelos 
direitos fundamentais universalmente reconhecidos 
e aceites.

IX – A Assembleia, como forma de expressão 
da sua solidariedade concreta para com o povo gui-
neense, resolveu enviar uma missão de observação 
às próximas eleições presidenciais que se realizarão 
naquele país a 28 de Junho do corrente ano, e reforçar, 
quer de forma directa, quer através dos Parlamentos 
nacionais da CPLP, a cooperação com a Assembleia 
Nacional Popular da República da Guiné-Bissau, no-
meadamente nas iniciativas que a mesma venha a 
tomar para fazer reforçar na sociedade guineense os 
valores do pluralismo, da tolerância e da convivência 
pacífica entre cidadãos.

X – Procedeu-se, de acordo com a agenda, à 
apresentação e debate dos seguintes temas:

Cimeira Europa/África – Resultados, pelo 
Sr. Deputado Artur Miguel Coelho, da Assem-
bleia da República de Portugal.

Democracia e Boa Governação, pelo Sr. 
Deputado Domingos Boa Morte, da Assembleia 
Nacional de São Tomé e Príncipe.

XI – No que tange aos pontos 10 e 11, foi eleito 
Presidente da Assembleia Parlamentar, por unanimidade 
e aclamação o Senhor Dr. Francisco da Silva, Presidente 
da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. Para 
Secretários da Mesa foram eleitos os Srs. Serifo Jalo e 
Paulo Martins, Deputados da Assembleia Nacional Po-
pular da República da Guiné-Bissau e do Parlamento 
Nacional de Timor-Leste, respectivamente.

XII – As Delegações dos Parlamentos da CPLP, 
manifestaram o seu preito de gratidão, pela maneira 
hospitaleira e amiga, como foram acolhidas e pelo 
ambiente fraternal vivido, propiciador do reforço dos 
nossos indestrutíveis laços de solidariedade, com refle-
xo positivo nas decisões da histórica da I Assembleia 
Parlamentar da CPLP realizada nestas Ilhas maravi-
lhosas de São Tomé e Príncipe.

XIII – Os participantes manifestaram um voto de 
louvor à Mesa, em especial ao Excelentíssimo Senhor 
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Relatório

VII Fórum dos Parlamentares de Língua Portuguesa 
(FPLP)/I Assembleia Parlamentar da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP), na cidade de São 
Tomé, capital de São Tomé e Príncipe, no período de 26 
a 29 de abril de 2009.

Participar da delegação Brasileira da 1ª reunião da 
Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa – AP – CPLP foi um marco histórico, 
pois a comunidade cada vez mais está se estruturando e 
não será audacioso dizer que esta comunidade certamen-rtamen-amen-
te em breve terá tanta importância quanto o Mercosul.

Participaram da Delegação os deputados Marcos 
Maia, PT/RS, Paes Landim, PTB/PI, Uilson Covatti, 
PP/RS e José Fernando Aparecido de Oliveira, PV/
MG, além dos servidores: Hebe Machado Guimarães 
– Dalgaard, da Assessoria de Relações Internacionais 
da Presidência da Câmara e Elir Camanéa Silva, da 
Consultoria Legislativa da Câmara, da missão da 
Aeronáutica chefiada pelo Assessor Parlamentar, 
Coronel Alberto Neves Neto.

Por problema técnico chegamos ao evento na 2ª 
feira, 26/04, participando direto da Reunião da Rede 
de Mulheres Parlamentares da CPLP. Infelizmente não 
participamos do encontro anterior realizado em Guiné-
Bissau (2007) porém considero de suma importância que 
o Brasil participe, bem como contribua na formulação 
de proposta ao nível da mulher-parlamentar, bem como 
da Assembléia Parlamentar.

a) Na reunião da Rede destacamos a 
importância de:

1 – Proceder inclusão da Rede de Mulhe-Proceder inclusão da Rede de Mulhe-inclusão da Rede de Mulhe-
res nos Estatutos da Assembléia Parlamentar 
– Aprovada depois de longa discussão – (Artigo 
18 do Estatuto).

2 – Proceder à inclusão da Conferência 
da Rede de Mulheres – Aprovado (Artigo 20 
do Estatuto).

3 – Apresentação de Relatório Anual da 
Rede de Mulheres junto com a Assembléia Parla-Parla-
mentar – Aprovado (Artigo 12, ponto 1, letra C).

Presidente, pela maneira sábia, serena e segura, como 
conduziu os trabalhos da Assembleia Parlamentar da 
CPLP.

XIV – Saudação e reconhecimento a todos quan-
tos estiveram envolvidos na organização da reunião, 
em particular ao secretariado, protocolo, motoristas e 
serviços de apoio e segurança.

Cidade de São Tomé, aos 28 de Abril de 2009. 
– O Presidente da Assembleia Nacional de Ango-
la, Fernando da Piedade Dias dos Santos. – O 1° 
Vice-Presidente da Câmara dos Deputados da Repú-

blica Federativa do Brasil, Marco Maia. – O Chefe da 
Delegação da Assembleia Nacional de Cabo Verde, 
Rui Mendes Semedo. – O Presidente da Assembleia 
Nacional Popular de Guiné Bissau, Manuel Serifp 
Nhamajo. – A Chefe da Assembleia da República de 
Moçambique, Margarida Talapa. – O Predidente da 
Assembleia da República de Portugal, Jaime Gama. 
– O Presidente da Assembleia Nacional de São Tomé 
e Príncipe, Francisco da Silva. – O Presidente do 
Parlamento Nacional de Timor-Leste, Fernando La 
Sama de Araújo.
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4 – Efetivação da questão de cotas de 
mulheres na delegação. Foi aprovado que a 
delegação de todos os 8 países da CPLP terão 
direito a 6 representantes sendo 1/3 de gênero (2 
mulheres ou 2 homens no mínimo), modificando 
o que era anteriormente: o Brasil como único país 
bicameral tinha direito a 7 representantes.

5 – Integração da Presidente da Rede de 
Mulheres Parlamentares na composição da Mesa 
da Assembléia Parlamentar.

6 – Contemplar em cada grupo parla-rla-a-
mentar uma mulher Presidente da Rede de 
Mulheres Parlamentares.

7 – Aprovação do Plano de Ação da Rede 
de Mulheres Parlamentares da CPLP para o pe-
ríodo de 2009/2010. Ver anexo o comunicado da 
Rede de Mulheres – comunicado final.

b) Pauta da 1ª Reunião da Assembléia 
Parlamentar da CPLP.

1º dia
1 – Cerimônia de abertura
2 – Foto de família (foto de toda a de-

legação)
3 – Almoço
Tarde
4 – Apreciação do Projeto de Estatuto 

da Assembléia Parlamentar
5 – Apreciação do Regimento da Assem-

bléia Parlamentar
6 – Jantar solene
(Ver Comunicado Final da 1a Reunião da 

Assembléia Parlamentar da CPLP)
2º dia
1 – Apreciação do Relatório de Ativida-

des do VI Fórum dos Parlamentares de Língua 
Portuguesa.

2 – Informação sobre cidadania e cir-
culação.

3 – Informação sobre o desenvolvimento 
das atividades do IILP.

4 – Informação sobre a Rede de Mulhe-
res Parlamentares da CPLP.

5 – Informação sobre a situação política 
dos Países membros.

6 – Apresentação e debate dos temas:
Cimeira Europa/África – resultados – 

Portugal
Democracia e boa governação – São 

Tomé e Príncipe
7 – Apreciação do programa de ativida-

des para o período 2009/2010.
8 – Eleição do Presidente da AP-CPLP

9 – Eleição de dois secretários da Mesa 
da AP.

c) Considerações Finais
1 – Considero de grande valia a opor-r-

tunidade de vivenciar essa histórica sessão 
e ter possibilidade de conhecer parlamenta-rlamenta-amenta-
res de outros continentes (Europa, África e 
Ásia). Da CPLP fazem parte 8 países de 4 
continentes: América do Sul (Brasil), África 
(Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Mo-
çambique, São Tomé e Príncipe), Europa 
(Portugal) e Ásia (Timor Leste).

2 – Foi feita uma justa homenagem ao 
Embaixador José Aparecido in memoriam.

3 – Temos que cumprir nossas obriga-rir nossas obriga-r nossas obriga-
ções nas responsabilidades da Rede de Mu-
lheres que gostaria de continuar com essas 
responsabilidades (ver relatório anexo).

4 – Formatar um grupo permanente que 
faça parte da delegação para que não haja 
descontinuidade de participação do Parla-
mentar Brasileiro.

5 – A importância dessa comunidade da 
Língua Portuguesa que representa mais de 
250 milhões de pessoas, daí a necessidade de 
firmar a Língua Portuguesa como uma das lín-
guas oficiais da ONU. Parafraseando Fernando 
Pessoa. “Minha Língua, minha Pátria”.

6 – Como entusiasta dessa questão 
acompanhei por jornais a realização do II Fó-
rum dos Parlamentares dos Países de Lín-
gua Portuguesa (FPLP) ocorrido em janeiro 
de 2005, onde a Deputada Maria José Ma-ria José Ma-a José Ma-
ninha (PSOL/DF) apresentou proposta de 
estatuto e estrutura da Rede de Mulheres 
Parlamentares da Língua Portuguesa. Nes-
te histórico 2009 damos continuidade a esse 
processo alavancando a Rede ao patamar 
de órgão integrante da própria Assembléia 
Parlamentar.

7 – A importância de criar mecanismo 
para a participação efetiva da mulher nos 
espaços de poder é uma necessidade que se 
impõe, tendo em vista sermos mais de 52% 
da população do mundo.

8 – O exemplo de países como Angola, 
Moçambique onde as mulheres representam 
mais de 40% do parlamento e Brasil e São 
Tomé e Príncipe que precisam crescer a repre-
sentação de mulheres nos Parlamentos.

9 – A importância do Brasil contribuir 
na CPLP para obter-se as Metas do Milênio, 
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RELATÓRIO DE VIAGEM

Informo que integrei a Comitiva do Ministro das 
Comunicações, Excelentíssimo Senhor Hélio Costa, 
em visita oficial ao Chile, para discutir cooperação 
em TV Digital e divulgar o Sistema de TV Digital 
Brasileiro (ISDB-T) naquele país, conforme agen-
da abaixo.

“Participei, nos dias 29 e 30 de abril de 2009, 
missão de parlamentares, autoridades e empre-
sários brasileiros ao Chile, com o objetivo de di-
vulgar a experiência do Brasil com a escolha e a 
implementação do padrão de TV Digital. Chefiada 
pelo Ministro das Comunicações, Hélio Costa, a 
delegação brasileira foi composta por Deputado 
Eduardo Gomes (PSDB-TO), Presidente da Co-
missão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos 
Deputados; Deputado Júlio Semeghini (PSDB-SP); 
Deputado Bilac Pinto (PR-MG); Deputado Paulo 

Henrique Lustosa (PMDB-CE); Deputado Rômu-
lo Gouveia (PSDB-PB); Roberto Pinto Martins, 
Secretario de Telecomunicações; Ministro Hadil 
Fontes da Rocha Viana, Diretor do Departamento 
de Temas Científicos e Tecnológicos do Itamaraty; 
André Barbosa, assessor especial da Casa Civil 
da Presidência da República; empresários Tseng 
Ling Yun (Proview), Marco Szili (Telesystems), 
Carlos Alberto Fructuoso (Linear) e Roberto Nery 
(Rede Integração).

A delegação brasileira chegou a Santiago 
em avião da Força Aérea Brasileira, no início da 
tarde do dia 29, seguiu para a sede do Congres-
so chileno, em Valparaíso, onde foi recebida em 
sessão especial da Comissão de Ciência e Tec-
nologia da Câmara dos Deputados do Chile, que 
vem discutindo projetos de lei de reforma do setor 
televisivo do Chile.

como: a redução da morte-materna e infantil, 
o combate à SIDA (DST-Aids).

10 – O olhar de esperança para que haja 
mais parceria entre os parlamentos desses pa-ria entre os parlamentos desses pa-a entre os parlamentos desses pa-
íses conosco e que o Brasil assuma sua impor-
tância. Vários deputados(as) manifestaram em 
conversas paralelas ocorridas, a importância de 
nossa participação permanente.

11 – Propiciar principalmente para as 
mulheres parlamentares acesso a curso 

de capacitação para o exercício da vida 
parlamentar.

Esses dois dias vividos na pequena ilha de São 
Tomé me propiciou uma reflexão do compromisso 
histórico com a África e Timor Leste e a dimensão do 
papel parlamentar brasileiro no Fórum das Nações e 
da Comunidade de Países da Língua Portuguesa.

Brasília, 14 de maio de 2009. – Deputada Janete 
Rocha Pietá, PT-SP.
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O Deputado Darío Paya (UDI), Presidente 
da referida Comissão, sublinhou seu interesse em 
conhecer com mais detalhes o papel do Legisla-
tivo brasileiro, que entende ter sido relevante, no 
processo que levou à escolha do padrão ISDB-T 
pelo Brasil. Em sua resposta, o Ministro Hélio Cos-
ta agradeceu a oportunidade de ser recebido no 
Congresso chileno, acompanhado por delegação 
de alto nível, para contar o que levou o Brasil à 
escolha do padrão japonês e como tem avançado 
a implementação da TV Digital no Brasil.

O Ministro Hélio Costa recordou de que a TV 
Digital tivesse, no Brasil, a mesma cobertura da TV 
analógica e não fosse elitista. Exaustivos estudos 
foram realizados, com a participação de mais de 
mil e duzentos pesquisadores, durante dois anos, 
com a missão de escolher o melhor padrão tec-
nológico para as necessidades brasileiras. A 
partir dos contatos com os representantes das 
três normas, foi constatado que o padrão ATSC 
(EUA) não contava com recursos para mobilida-
de e portabilidade; que o padrão DVB-T (Europa) 
apenas contava com portabilidade e mobilidade 
paga, vinculada aos operadores de telefonia ce-
lular, e não havia implementado televisão em alta 
definição. O padrão DVB-T, além disso, foi, de um 
modo geral, implementado em países que utilizam 
bandas de freqüência de 8 MHZ, ao contrário do 
Brasil e do Chile, que usam 6 MHZ.

O padrão ISDB-T, em constraste, é um “sis-
tema europeu modernizado”, segundo o Ministro 
Costa. Conta com mobilidade e portabilidade 
gratuita, pelo sistema “one-seg”, e implemen-
tação em alta definição e em definição “standard”, 
além de ser mais adequado às frequências de 6 
MHZ. A negociação com os japoneses, adicio-
nalmente, é muito mais simples do que com os 
europeus, já que o controle dos diversos as-
pectos do sistema estão centralizados e não, 
como no caso do sistema DVB-T, dispersos em 
vários interlocutores.

O Ministro Hélio Costa destacou a impor-
tância dos recursos de interatividade para a TV 
Digital no Brasil, pela qual serão disponibilizados 
serviços de educação à distância, telemedicina e 
comércio eletrônico, entre outros.

Nesse ponto, ressaltou que a crítica que co-
mumente atribui ao sistema ISDB-T equipamentos 
mais custosos do que aqueles utilizados pelo sis-
tema DVB-T compara decodificadores com con-
figurações distintas. Ao comparar configurações 
idênticas, não há diferença de custo.

Por fim, Hélio Costa reafirmou o interesse 
do Governo brasileiro em seguir compartilhando 
informações com os países sulamericanos, em 
prol de maior integração de padrões na região. 
Citou os casos do Peru, que acabou de anunciar 
sua decisão de adotar o sistema ISDB-T, e da Ar-

gentina, que deverá fazer o. mesmo em breve. 
Sobre a participação do Legislativo na decisão 
brasileira, sublinhou que, também em nosso 
país, cabe ao Executivo escolher a norma, mas 
“como ex-Senador, fiz questão de envolver os par-
lamentares brasileiros”.

O Deputado Francisco Encina (PS) solicitou 
informações sobre o custo dos decodificadores 
no Brasil, a seu ver de grande importância. Apro-
veitando a menção, o Deputado Paya recordou o 
fato de que, no Chile, cerca de 40% da população 
chilena é usuária de algum tipo de televisão por 
assinatura. Nesse sentido, a TV Digital gratuita 
deverá atender os 60% mais pobres da população 
do país, o que toma a questão dos custos ainda 
mais importante. Paya manifestou interesse em 
conhecer, ademais, as razões que levaram o Brasil 
a desenvolver o middleware Ginga, distinto da-
quele presente no sistema ISDB-T utilizado pelo 
Japão, bem como em ter a visão brasileira sobre 
a questão da convergência tecnológica e sobre 
as relações entre as empresas de radiodifusão e 
de telecomunicações, no contexto da introdução 
da TV Digital. O Deputado Esteban Valenzuela 
(Chile Primero), por sua vez, solicitou mais infor-
mações sobre o processo de introdução da tec-
nologia de TV Digital no Brasil, especificamente 
como estaria evoluindo a transição, qual o custo 
dos equipamentos para os consumidores, qual a 
cobertura do serviço e como é encarada a ques-
tão do “legado analógico” (uso das freqüências 
hoje utilizadas pelos canais analógicos).

O Ministro Hélio Costa defendeu abordagem 
mais ampla da questão dos custos, ressaltando 
que dois aspectos de grande relevância como 
os royalties e a eficiência no uso do espectro 
eletromagnético não podem ser negligenciados. 
Recordou que os japoneses cederam toda a tec-
nologia “sem cobrar nem um centavo de royalties. 
A tecnologia japonesa de TV Digital, além disso, 
por suas características técnicas, permite o ga-
nho de um “dividendo digital” extra, pois não se 
utiliza dos canais de 60 a 69 para retransmissão 
de sinais, ao contrário dos outros sistemas.

Respondendo ao Deputado Paya, o Minis-
tro brasileiro disse que no Brasil as pesquisas 
mostram que boa parte dos assinantes de TV 
paga o fazem para assistir os canais de TV aberta 
com um sinal de qualidade. Informou ao Deputa-
do Valenzuela que o preço dos decodificadores 
caiu 82% em um ano, e que vem aumentando a 
oferta de telefones celulares aptos a sintonizar a 
TV Digital, a preços cada vez mais competitivos. A 
cobertura da TV Digital já chega a 60% da popu-
lação e o Governo brasileiro ainda está iniciando 
a discussão sobre os possíveis usos do “legado 
analógico”. Sobre este último ponto, Helio Costa 
recordou que, nos EUA, a venda das freqüên-
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cias transformou-se em importante fonte de 
recursos para o Governo.

Citei que houve no Brasil a preocupação em 
adotar TV aberta digital que servisse como instru-
mento de inclusão social, com qualidade de som 
e imagem igual a da TV paga e com aumento da 
diversidade da oferta de canais. O sistema ISDB-
T era o único que conciliava tais objetivos, além 
de oferecer transmissão gratuita para celulares. 
Ressaltei também a importância do middleware 
Ginga para os objetivos de inclusão social.

O Deputado Eduardo Gomes, por sua vez, 
reforçou a percepção de que a adoção do sistema 
japonês no Brasil assegura acesso à tecnologia a 
todos os consumidores, lembrando que os preços 
dos conversores caiu 82% desde 2007.

O Deputado Dario Paya ressaltou que o Chile 
deve escolher seu padrão de TV Digital em meio à 
campanha presidencial e em véspera do Mundial 
de futebol, que normalmente afeta a demanda por 
novos televisores.

Nesse sentido, solicitou receber toda a docu-
mentação que embasou a decisão brasileira, de 
muita utilidade neste momento para o Congresso e 
para o Executivo do Chile. Paya disse ter especial 
interesse em conhecer a expectativa do Governo 
brasileiro a respeito da demanda por

decodificadores e por televisores com decodifi-
cador incorporado, bem como sobre o surgimento de 
novos canais de TV aberta.

Nesse ponto, o Ministro Hélio Costa pediu aos 
empresários brasileiros presentes que dessem seu 
depoimento. O Senhor Tseng Ling Yun, da Proview, 
disse produzir decodificadores para todos os padrões 
e garantiu não haver diferenças de custo entre deco-
dificadores com funcionalidades semelhantes.

Ofereceu-se para investir no Chile, para produzir 
equipamentos aqui, caso fosse convidado, ou, alter-
nativamente, fornecer gratuitamente a tecnologia para 
empresário local interessado. O mesmo oferecimento 
de investimento no Chile foi realizado pelos Senhores 
Szili e Fructuoso, respectivamente, da Telesystems e 
da Linear. O Senhor Szili, que representa empresa 
de origem italiana, deu depoimento sobre a introdu-
ção da TV Digital na Itália, onde o Governo, em 2005, 
subsidiou em 150 euros cada decodificador vendido 
aos consumidores.

Em seguida, a delegação brasileira foi recebida 
por Senadores integrantes da Comissão de Trans-
portes e Telecomunicações. Ao dar início à reunião, o 
Senador Guido Girardi (PPD), Presidente da referida 
Comissão, afirmou ter sido informado de que o padrão 
ISDB-T conta com características muito interessantes, 
em especial no que diz respeito à portabilidade e à 
mobilidade. Girardi comentou ironicamente que estava 
satisfeito por conhecer mais sobre o sistema ISDB-T 
em encontro com brasileiros, já que tem “diferenças 
com os japoneses, relacionadas à questão da caça 

às baleias”. No passado, afirmou, houve um “razoável 
consenso”, no Chile, em torno do padrão DVB-T (euro-
peu). A entrada em cena de René Cortázar como Mi-
nistro de Transportes e Telecomunicações, em março 
de 2007, levou revisão dessa posição. Desde então, 
todos os padrões vêm sendo analisados.

Na manhã do dia 30/4, a delegação brasileira foi 
recebida no Ministério de Transportes e Telecomuni-
cações pelo Ministro René Cortázar e pelo Subsecre-
tário de Telecomunicações, Pablo Bello. Inicialmente, 
Cortázar teve encontro reservado com o Ministro Hélio 
Costa. Nesse encontro, Cortázar perguntou sobre a de-
cisão peruana e sobre a evolução da decisão argentina, 
revelando-se surpreso ao saber que a Casa Rosada 
estaria propensa a adotar o padrão japonês. De toda 
forma, Cortázar foi discreto quanto ao processo deci-
sório chileno, mas ouviu atentamente a explicação de 
Hélio Costa e pareceu assentir com a constatação de 
que, tecnicamente, o sistema japonês ou nipo-brasileiro 
é o mais avançado.

Ao juntar-se ao resto de delegação brasileira, 
Cortázar se interessou por conhecer os resultados dos 
encontros com parlamentares chilenos realizados na 
véspera, e comentou de forma jocosa que “a decisão 
chilena seria atrasada em uma semana por culpa do 
Brasil” já que sua ida a Valparaíso para a reunião da 
Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara fora 
adiada para poder acomodar a visita da delegação 
brasileira. O Ministro Hélio Costa e outros integran-
tes da missão brasileira reiteraram os argumentos já 
apresentados nas reuniões realizadas no Congresso 
chileno, destacando a queda de preço dos decodifi-
cadores comercializados no Brasil, a convergência de 
preços de equipamentos equivalentes utilizados pelo 
sistema europeu e pelo sistema nipobrasileiro, bem 
como os altos valores dos “royalties” cobrados pelo 
padrão DVB-T. Costa recordou que o Brasil já estará 
preparado para assistir a Copa do Mundo em alta de-
finição, em boa parte do seu território, assim como o 
Peru e provavelmente a Argentina.

Os empresários brasileiros presentes reiteraram 
oferta de investimentos e transferência tecnológica, 
caso o Chile escolha o padrão ISDB-T. O Senhor Marco 
Szili destacou o fato de que os sistemas de TV Digi-
tal que não contarem com alta definição e mobilidade 
estarão obsoletos em 2 ou 3 anos.

O Senhor Tseng reforçou sua oferta garantindo 
decodificadores completos, com alta definição, intera-
tividade e acesso a Internet a US$60 para o Chile.

O Subsecretário Pablo Bello (pessoa associada ao 
padrão DVB-T) perguntou sobre o estado de implemen-
tação do “middleware” Ginga e sobre como o Governo 
brasileiro pensa em fornecer um canal de retorno para 
as aplicações interativas. Em sua resposta, o Ministro 
Hélio Costa reconheceu que houve problemas com o 
Ginga, relativos a direitos autorais de um dos compo-
nentes do software, mas que as dificuldades já foram 
resolvidas. Sobre o canal de retorno, há várias soluções 
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possíveis em exame. Em duas cidades brasileiras estão 
sendo realizadas experiências com a tecnologia Wi-
max, que poderiam ser analisadas por representantes 
do Governo chileno em visita ao Brasil.

O Subsecretário Bello indagou, ainda, sobre a 
questão da oferta de equipamentos para o padrão ISDB-
T. A economia chilena é muito aberta e não conta com 
base industrial. Seria importante poder contar, prosse-
guiu Bello, com oferta variada em termos de marcas, 
preços e origem geográfica dos produtos. Caso o Chile 
viesse a escolher o padrão ISDB-T, o país estaria limi-
tado a comprar produtos brasileiros? Os empresários 
brasileiros responderam que o mercado brasileiro é 
abastecido por seus próprios produtores e por inúme-
ros fornecedores de países asiáticos, especialmente 
da China, que hoje concentra enorme parcela da fabri-
cação mundial de equipamentos eletrônicos.

Por fim, o Ministro Cortázar manifestou sua curio-
sidade com o “timing” do processo de implementação 
da TV Digital no Brasil, especialmente tendo em vista 
o Mundial de futebol de 2010. Recordou a discussão 
no Congresso chileno de dois projetos de lei que re-
organizarão o setor televisivo no país e destacou a 
importância da discussão sobre a questão do uso das 
frequências disponibilizadas com o uso da tecnologia 
digital. Segundo Cortázar, o anúncio do padrão de TV 
Digital no Chile será simultâneo à conclusão das ne-
gociações dos projetos de lei no Congresso.

Depois da reunião com Cortázar, participei de 
almoço na residência que contou com a presença do 

Embaixador do Japão, Wataru Hayashi e de persona-
lidades locais.

Creio que a missão correspondeu às expecta-
tivas em seu objetivo de promover nova rodada de 
divulgação da experiência brasileira de TV Digital 
junto ao Legislativo e ao Executivo do Chile. Por um 
lado, o fato de que os parlamentares brasileiros pre-
sentes representem partidos da base do Governo e 
da oposição ajudou a reforçar a imagem de que a 
opção pelo padrão ISDB-T foi decisão consensual 
de amplo espectro da sociedade brasileira. As de-
clarações dos parlamentares e dos empresários 
brasileiros serviram, por outro lado, para dissipar 
e contextualizar alguns mitos recorrentes existen-
tes no Chile sobre os padrões de TV Digital, bem 
como para dar contornos concretos a uma eventual 
cooperação bilateral caso o Chile venha a adotar o 
padrão nipo-brasileiro.

Conforme destacado pelo Deputado Paya e pelo 
Ministro Cortázar, o Chile deverá tomar sua decisão 
antes do Mundial de futebol de 2010, evento que, nos 
países sul-americanos, costuma ter impacto sobre a 
demanda por aparelhos de TV. Seria útil, assim, acelerar 
os esforços de divulgação regional do padrão ISDB-T 
e, nesse contexto, ter preparadas as respostas para 
a implementação rápida da cooperação, sempre que 
o país escolha o padrão nipo-brasileiro. – Deputado 
Júlio Semeghini.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Ofício nº 152/2009 – CCTCI/P 

Brasília, 7 de maio de 2009

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

Assunto: Relatório de viagem

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, em anexo, 

relatório de visita oficial a Santiago do Chile, nos 
dias 29 e 30 de abril do corrente ano, integrando de-
legação de parlamentares brasileiros em comitiva 
chefiada pelo Ministro das Comunicações, Hélio 
Costa, com o objetivo de discutir cooperação em TV 
digital e divulgar o ISDB-T, naquele país.

2. Informo, por oportuno, que não disponho de 
comprovante de bilhete aéreo, já que a viagem ocorreu 
em avião cedido pela FAB.

Respeitosamente, – Deputado Eduardo Gomes, 
Presidente.

RELATÓRIO DE VIAGEM

Informo que integrei comitiva do Ministro de Es-
tado das Comunicações, Excelentíssimo Senhor Hélio 
Costa, em visita oficial a Santiago do Chile, com o ob-
jetivo de discutir cooperação em TV digital e divulgar o 
ISDB-T, naquele país, conforme agenda abaixo:

Brasília, quarta-feira, 29 de abril

7h Embarque com destino a Santiago. 

Local: Base Aérea de Brasília
10h Parada em Foz do Iguaçu para reabasteci-

mento.
11h30 Desembarque, em Santiago.
Fuso horário: - 1 hora.
12h Saída, com destino a Valparaíso.
13h45 Chegada em Valparaíso.
13h50 Sessão-almoço oferecida pelo Senado do 

Chile – Presidente da Comissão de Transporte e Tele-
comunicações, Sr. Guido Girardi Lavín.

15h30 Sessão formal da Câmara dos Deputados 
do Chile – Presidente da Comissão de Ciência e 
Tecnologia da Câmara dos Deputados, Depu-
tado Darío Paya Mira.

18h Saída, com destino a Santiago.
19h45 Chegada ao Hotel.
Local: Hotel Director El Golf Carmencita 45, Las 

Condes – Santiago.

Santiago, quinta-feira, 30 de abril

8h Café da manhã.
11h Encontro com o Ministro de Trasportes e 

Comunicações do Chile – René Cortázar Sanz.
12h30 Almoço oficial, na residência do embaixa-

dor do Brasil no Chile, Mário Vilalva.
Endereço: Calle Alonso Ovalle, 1.665. Centro – 

Castilla de Correo, 1.497 – Santiago.
14h30 Saída para aeroporto.
15h Embarque, com destino a Foz do Iguaçu.
18h30 Parada em Foz do Iguaçu, para reabas-

tecimento.
19h30 Embarque, com destino a Brasília.
21h30 Desembarque, em Brasília.
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Relatório referente à viagem em missão oficial 
para o Chile, compondo a delegação do Ministro das  
Comunicações, Excelentíssimo Senhor Ministro Hélio 
Costa, para divulgação do ISDB-T e discutir Coopera-
ção em TV Digital.

Por meio do ofício nº 80/2009 GDPHL, solicitei 
autorização para acompanhar a delegação brasileira, 
formada pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Hélio 
Costa, para visitar o Chile, buscando parceria e co-
operação em TV Digital, e divulgar o Sistema de TV 
Digital Brasileiro (ISDB-T), em missão oficial, que me 
foi concedida pelo Excelentíssimo Senhor Presiden-
te desta Casa, com ônus de hospedagem, uma vez 
que o transporte aéreo foi fornecido pela Força Aérea 
Brasileira – FAB.

Embarquei juntamente com os demais membros 
da delegação no dia 29 de abril de 2009, num vôo que 
saiu da Base aérea de Brasília, pela manhã, com des-
tino à cidade de Santiago, no Chile.

A delegação foi recebida pelo Senador Guido 
Girardi Lavín, Presidente da Comissão de Transporte 
e Telecomunicações, da Câmara do Chile, para uma 
sessão na qual iniciamos alguns debates e explicações 
sobre a TV Digital.

No mesmo dia houve uma sessão na Câmara dos 
Deputados do Chile, a convite do Deputado Darío Paya 
Mira, Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
ocasião em que nos foi dada a visão do parlamento 
chileno sobre o setor de comunicação digital.

Pela manhã, a delegação encontrou-se com o 
Ministro René Cortázar, Ministro de Transportes e Co-
municações do Chile, que nos esclareceu os pontos de 
vista do governo chileno sobre a TV Digital, momento 
em que elogiou a iniciativa do Governo brasileiro e do 
Ministro das Comunicações, Hélio Costa, em formar 
uma delegação para tratar do assunto e proporcionar, 
assim, troca de conhecimento e experiências.

Após o encontro com o ministro, a delegação 
foi recebida pelo Embaixador do Brasil no Chile, Sr. 
Mário Vilalva.

Portanto, evidencio a relevância da ida da dele-
gação, e a minha gratificação em poder contribuir, de 
alguma forma, para a consolidação da cooperação em 
TV Digital e divulgação do Sistema Brasileiro de TV 
Digital (ISDB). – Paulo Henrique Lustosa, Deputado 
Federal, PMDB – CE.
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PROJETO DE LEI Nº 5.245, DE 2009 
(Do Poder Executivo) 

MENSAGEM Nº 332/2009 
URGÊNCIA – ART. 64, § 1º – CF 
AVISO Nº 292/2009 – C. CIVIL

Dispõe sobre a concessão de Bônus 
Especial de Desempenho Institucional – 
BESP/DNIT aos servidores do Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes 
– DNIT, e dá outras providências.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Será concedido Bônus Especial de Desem-

penho Institucional – BESP/DNIT aos servidores em 
atividade no Departamento Nacional de Infra-Estrutura 
de Transportes – DNIT, nos valores constantes da Ta-
bela I do Anexo a esta Lei, em função da superação 
de metas específicas previamente estabelecidas para 
aquela autarquia, em consonância com programas, pla-
nos e projetos estratégicos do Governo Federal para 
a área de infra-estrutura de transportes. 

§ 1o Os efeitos do BESP/DNIT alcançarão os 
servidores ativos, titulares dos cargos que integram as 
Carreiras de Infra-Estrutura de Transportes, Suporte à 
Infra-Estrutura de Transportes, Analista Administrativo 
e Técnico Administrativo, e o Plano Especial de Cargos 
de que tratam os arts. 1o e 3o da Lei no 11.171, de 2 de 
setembro de 2005, em efetivo exercício no DNIT.

§ 2o São elegíveis a receber o BESP/DNIT os 
servidores referidos no § 1o em exercício no DNIT, por 
no mínimo três meses durante o período de aferição 
das metas referidas no art. 3o. 

§ 3o O regulamento estabelecerá critérios de 
proporcionalidade para o pagamento do BESP/DNIT, 
em relação ao tempo de efetivo exercício do servidor 
no DNIT, no período de aferição das metas referidas 
no art. 3o. 

§ 4o Não farão jus ao BESP/DNIT os servidores 
em licença ou afastamento, nas modalidades previstas 
nos Capítulos IV e V do Título III da Lei no 8.112, 11 
de dezembro de 1990, inclusive nas hipóteses em que 
norma especial disponha de forma diversa.

§ 5o É vedado o pagamento cumulativo do BESP/
DNIT com o pagamento de outra espécie de bonifica-

ção por desempenho institucional, ressalvadas as gra-
tificações de desempenho instituídas por lei, devidas 
em caráter permanente ao servidor pelo exercício das 
atribuições inerentes ao respectivo cargo efetivo.

Art. 2o O BESP/DNIT constitui retribuição pecu-
niária eventual a ser paga exclusivamente no mês de 
junho de 2010, em parcela única, permitidas antecipa-
ções de acordo com os limites percentuais, incidentes 
sobre o valor total do bônus, estabelecidos na Tabela 
II do Anexo a esta Lei.

§ 1o As antecipações a que se refere o caput 
estão condicionadas à existência de disponibilidade 
orçamentária nos exercícios de 2009 e 2010, em vo-
lume suficiente para absorver os impactos delas de-
correntes.

§ 2o O BESP/DNIT não integra as parcelas de 
caráter permanente da estrutura remuneratória men-
sal dos titulares dos cargos a que se refere o § 1o do 
art. 1o.

§ 3o O BESP/DNIT não integra a base de cálculo 
de qualquer outra parcela remuneratória.

§ 4o Sobre os rendimentos do BESP/DNIT:

I – não incidirá contribuição previden-
ciária; e

II – haverá incidência do imposto sobre 
a renda da pessoa física. 

Art. 3o O conjunto de metas cujo cumprimento será 
avaliado para fins de concessão do BESP/DNIT são 
as fixadas para o DNIT, para o período compreendido 
entre 1o de janeiro de 2009 e 30 de abril de 2010.

§ 1o Ato conjunto dos titulares da Casa Civil da 
Presidência da República, do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão e do Ministério dos 
Transportes estabelecerá as metas específicas que 
integrarão compromisso de desempenho a ser firmado 
entre o Diretor-Geral do DNIT e o Ministro de Estado 
dos Transportes e ensejarão o pagamento do BESP/
DNIT, observado o disposto no art. 1o.

§ 2o O conjunto de metas referido no caput poderá 
abranger, no todo ou em parte, as metas estabeleci-
das para o DNIT a partir do Programa de Aceleração 
do Crescimento – PAC.

§ 3o O conjunto de metas referido no caput deve 
ser objetivamente mensurável, quantificável e direta-
mente relacionado às atividades do DNIT. 

§ 4o O cumprimento das metas será apurado a 
cada quadrimestre e os resultados institucionais alcan-
çados deverão ser amplamente divulgados pelo DNIT, 
inclusive em sítio eletrônico. 
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§ 5o As metas somente poderão ser revistas na 
hipótese da superveniência de fatores que tenham in-
fluência significativa e direta na sua consecução, desde 
que o DNIT não tenha dado causa a tais fatores.

§ 6o Para fins de pagamento do BESP/DNIT, re-
gulamento específico definirá índice global de supe-
ração do conjunto de metas fixado conforme disposto 
neste artigo, a partir do qual o BESP/DNIT será pago 
aos servidores que a ele fazem jus.

§ 7o Eventuais valores recebidos a título de an-
tecipação serão devolvidos, na forma da legislação 
vigente, se não for alcançado o índice global referido 
no § 6o. 

Art. 4o O caput do art. 11 da Lei no 11.171, de 2 
de setembro de 2005, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 11. São pré-requisitos mínimos para 
promoção às classes dos cargos de nível su-
perior das carreiras referidas nos incisos I e 
III do caput do art. 1o desta Lei, observado o 
disposto em regulamento:” (NR)

Art. 5o A Lei no 11.171, de 2005, passa a vigorar 
acrescida dos seguintes dispositivos: 

“Art. 11-A. São pré-requisitos mínimos 
para promoção às classes dos cargos de ní-
vel intermediário das carreiras referidas nos 
incisos II e IV do caput do art. 1o desta Lei, 
observado o disposto em regulamento:

I – para a Classe B: possuir certificação 
em eventos de capacitação, que totalizem no 
mínimo cento e vinte horas, e experiência mí-
nima de cinco anos, ambas no campo espe-
cífico de atuação de cada carreira;

II – para a Classe Especial:
a) possuir certificação em eventos de ca-

pacitação, que totalizem no mínimo duzentas e 
quarenta horas, e experiência mínima de dez 
anos, ambas no campo específico de atuação 
de cada carreira; ou

b) possuir certificação em eventos de 
capacitação, que totalizem no mínimo cento e 
oitenta horas, e experiência mínima de doze 
anos, ambas no campo específico de atuação 
de cada carreira.” (NR)

“Art. 11-B. Para os efeitos dos arts. 11 
e 11-A, não se considera como experiência 
o tempo de afastamento do servidor para ca-
pacitação.” (NR)

Art. 6o O art. 3o da Lei no 10.997, de 15 de de-
zembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte re-
dação: 

“Art. 3o  ..................................................
II – regidos pelo Plano de Classificação 

de Cargos instituído pela Lei no 5.645, de 10 
de dezembro de 1970, pelo Plano Geral de 
Cargos do Poder Executivo instituído pela Lei 
no 11.357, de 19 de outubro de 2006, ou por 
planos correlatos, desde que lotados no Insti-
tuto Nacional do Seguro Social – INSS; ou

§ 2o A opção prevista no caput poderá 
ser realizada até 31 de dezembro de 2009, 
gerando efeitos financeiros a partir da data de 
formalização do respectivo Termo de Opção.

§ 4o O prazo para exercer a opção referi-
da no § 2o, nos casos de servidores afastados 
nos termos dos arts. 81 e 102 da Lei no 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, será contado a 
partir do término do afastamento.” (NR)

Art. 7o Poderão fazer a opção a que se refere o 
§ 1o do art. 3o da Lei no 10.855, de 1o de abril de 2004, 
os servidores mencionados no inciso II do art. 3o da 
Lei no 10.997, de 2004, desde que lotados no Institu-
to Nacional do Seguro Social – INSS, até 30 de abril 
de 2009.

Art. 8o O caput do art. 298 da Lei no 11.907, de 
2 de fevereiro de 2009, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 298. Fica instituído o Adicional por 
Plantão Hospitalar – APH devido aos servido-
res em efetivo exercício de atividades hospita-
lares, desempenhadas em regime de plantão, 
nas áreas indispensáveis ao funcionamento 
ininterrupto dos hospitais universitários, vincu-
lados ao Ministério da Educação, do Hospital 
das Forças Armadas, vinculado ao Ministério 
da Defesa, e do Hospital Geral de Bonsuces-
so – HGB, do Instituto Nacional de Traumato-
Ortopedia – INTO, do Instituto Nacional de 
Cardiologia de Laranjeiras – INCL, do Hospital 
dos Servidores do Estado – HSE, do Hospi-
tal Geral de Jacarepaguá – HGJ, do Hospital 
do Andaraí – HGA, do Hospital de Ipanema 
– HGI, do Hospital da Lagoa – HGL e do Ins-
tituto Nacional de Câncer – INCA, vinculados 
ao Ministério da Saúde.” (NR)

Art. 9o Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação – FNDE autorizado a conceder bolsas 
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para alunos e professores vinculados a projetos e pro-
gramas de ensino e extensão voltados a populações 
indígenas, quilombolas e do campo.

§ 1o As bolsas previstas no caput serão conce-
didas:

I – até o valor equivalente ao praticado 
na política federal de concessão de bolsas de 
iniciação científica, aos alunos;

II – até três vezes o valor equivalente 
ao praticado na política federal de concessão 
de bolsas de iniciação científica, aos alunos 
indígenas;

III – até o valor de dois terços da bolsa 
de mestrado, aos docentes vinculados aos 
programas e projetos de formação para o 
exercício das funções de formadores, pre-
paradores e supervisores dos cursos ou ativi-
dades de extensão, inclusive apoio à apren-
dizagem e acompanhamento sistemático 
das atividades de alunos e tutores, exigida 
formação mínima em nível superior com titu-
lação de mestre;

IV – até o valor de uma bolsa de mestra-
do, aos docentes vinculados aos programas e 
projetos de extensão, ou para desenvolvimen-
to de metodologias de ensino para as ativida-
des de extensão, exigida experiência de três 
anos no magistério superior com titulação de 
doutor; e

V – até o valor de uma bolsa de douto-
rado, aos docentes vinculados aos programas 
e projetos de extensão para o exercício da 
coordenação dos projetos, exigida a vincula-
ção ao quadro permanente da instituição.

§ 2o O período de duração das bolsas será limitado 
à duração do curso, programa ou projeto de extensão 
ou programa de permanência ao qual o participante 
estiver vinculado, podendo ser por tempo inferior ou 
mesmo sofrer interrupção, desde que justificada, limi-
tados aos seguintes prazos:

I – até cinco anos para o apoio à per-
manência; 

II – até dois anos para o apoio aos pro-
gramas e projetos de extensão; e

III – até um ano para curso de formação 
continuada e programa de ensino de desen-
volvimento.

Art. 10. Ficam as instituições federais de educa-
ção superior autorizadas a conceder bolsas a estu-

dantes matriculados em cursos de graduação, para o 
desenvolvimento de atividades de ensino e extensão, 
que visem:

I – a promoção do acesso e permanência 
de estudantes em condições de vulnerabilida-
de social e econômica; e

II – ao desenvolvimento de atividades de 
extensão universitária destinadas a ampliar a 
interação das instituições federais de educa-
ção superior com a sociedade.

Parágrafo único. O período de duração 
das bolsas será limitado à duração do curso de 
graduação no qual o aluno está matriculado.

Art. 11. As bolsas previstas no art. 10 serão conce-
didas até o valor equivalente ao praticado na política fe-
deral de concessão de bolsas de iniciação científica.

Art. 12. O Poder Executivo regulamentará: 

I – os direitos e obrigações dos benefi-
ciários das bolsas;

II – as normas para renovação e cance-
lamento dos benefícios;

III – a periodicidade mensal para recebi-
mento das bolsas; 

IV – o quantitativo, os valores e a duração 
das bolsas, de acordo com o curso ou projeto 
em cada programa;

V – a avaliação das instituições educa-
cionais responsáveis pelos cursos;

VI – a avaliação dos bolsistas; e
VII – a avaliação dos cursos e tutorias.

Art. 13. As despesas com a execução das ações 
previstas nos arts. 9o e 10 desta Lei correrão à conta 
de dotação orçamentária consignada anualmente aos 
respectivos órgãos e entidades, observados os limites 
de movimentação, empenho e pagamento da progra-
mação orçamentária e financeira anual. 

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 15. Ficam revogados:

I – o parágrafo único do art. 11 e o inciso 
I do art. 16-J da Lei no 11.171, de 2 de setem-
bro de 2005; e

II – o art. 64 da Lei no 11.907, de 2 de 
fevereiro de 2009, na parte em que acresce o 
inciso I ao art. 16-J da Lei no 11.171, de 2 de 
setembro de 2005.

Brasília,
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EM Nº 00090/2009/MP

Brasília, 15 maio de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa 

Excelência minuta de Projeto de Lei que dispõe sobre 
a concessão de Bônus Especial de Desempenho Insti-
tucional – BESP/DNIT aos servidores em efetivo exer-
cício no Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes – DNIT, dá nova redação à Lei nº 11.171, 
de 2 de setembro de 2005, e dá outras providências.

2. O que se propõe é que seja concedido aos 
servidores ativos, titulares dos cargos que integram as 
Carreiras de Infra-Estrutura de Transportes, Suporte à 
Infra-Estrutura de Transportes, Analista Administrativo 
e Técnico Administrativo, e o Plano Especial de Cargos 
de que tratam, respectivamente, os arts. 1º e 3º da Lei 
nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, em efetivo exer-
cício no DNIT, bônus especial em função da superação 
de metas específicas previamente estabelecidas para 
aquela autarquia, em consonância com programas, 
planos e projetos estratégicos do Governo para a área 
de infra-estrutura de transportes. 

3. O mencionado bônus especial constituir-se-á 
em uma retribuição pecuniária eventual a ser pago 
exclusivamente no mês de junho de 2010, em parcela 
única, permitidas antecipações condicionadas à exis-
tência de disponibilidade orçamentária nos exercícios 
de 2009 e 2010, em volume suficiente para absorver 
os impactos delas decorrentes. 

4. Dadas estas características, o bônus especial 
em pauta não integra as parcelas de caráter perma-
nente da estrutura remuneratória mensal dos titulares 
dos cargos integrantes das carreiras e do plano de es-
pecial de cargos supramencionados e nem se incorpo-
ra aos vencimentos, aos proventos da aposentadoria 
ou às pensões, não se constituindo base de cálculo 
das contribuições devidas ao Regime Próprio de Pre-
vidência Social dos Servidores Públicos Federais ou 
de quaisquer outros benefícios, parcelas remunera-
tórias ou vantagens concedidas aos servidores que 
a ele fazem jus.

5. Propõe-se que o conjunto de metas cuja su-
peração ensejará o pagamento do bônus proposto 
seja estabelecido em ato dos titulares da Casa Civil 
da Presidência da República, do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão e do Ministério da Fa-
zenda e abranja, inclusive, em todo ou em parte metas 
estabelecidas para o DNIT a partir do Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC.

6. O ato em questão remete para regulamento 
a definição de um índice global de superação do con-
junto de metas, fixado para o DNIT nos termos desta 
proposição, somente a partir do qual o bônus proposto 
será pago aos servidores que a ele fazem jus. O não 
alcance deste índice global implicará a devolução, na 
forma da legislação vigente, dos eventuais valores re-
cebidos a título de antecipação.

7. Dispõe ainda esta proposição sobre uma al-
teração que se faz necessária na Lei nº 11.171, de 
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2005, de forma a estabelecer os corretos pré-requisitos 
mínimos para promoção dos cargos integrantes das 
carreiras e plano especial de cargos do DNIT.

8. Importa registrar que a medida proposta alcan-
çará em seus efeitos dois mil novecentos e quarenta e 
sete servidores ativos do quadro de pessoal do DNIT 
e implicará despesas da ordem de R$ 55.960.400,00 
à conta do Orçamento de 2010. Na eventualidade de 
ocorrerem as condições favoráveis à antecipação, em 
2009, de parte do bônus proposto, o valor a ser despen-
dido poderá alcançar a casa dos R$ 19.586.140,00, que 
deverão ser deduzidos do valor previsto para 2010.

9. As despesas decorrentes do pagamento do 
bônus especial de desempenho institucional correrão 
à conta de recursos orçamentários do Tesouro Nacio-
nal consignados ao grupo de natureza de despesa – 
outras despesas correntes.

10. Sob esse aspecto, cabe ressaltar que a des-
pesa decorrente da criação do referido bônus não afe-
tará a obtenção da meta de resultado primário fixada 
para o exercício em que a mesma ocorrer, uma vez que 
sua execução ficará condicionada aos limites estabe-
lecidos no decreto vigente que disporá sobre progra-
mação orçamentária e financeira dos órgãos, fundos 
e entidades do Poder Executivo, em consonância nos 
arts. 8o, caput, 9o e 13 da Lei Complementar no 101, 
de 4 de maio de 2000.

11. Dispõe, também, sobre a alteração do art. 
3o da Lei no 10.997, de 15 de dezembro de 2004, que 
passa a vigorar com nova redação, visando ajustar 
o prazo para exercer a opção dos servidores de que 
trata, desde que lotados no Instituto Nacional do Se-
guro Social – INSS, até 30 de abril de 2009, que po-
derá ser realizada até 31 de agosto de 2009, gerando 
efeitos financeiros a partir da data de formalização do 
respectivo Termo de Opção.

12. Ainda, dispõe sobre a alteração do art. 298 
da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, que institui 
o Adicional de Plantão Hospitalar – APH devido aos 
servidores em efetivo exercício de atividades hospita-
lares desempenhas em regime de plantão, para incluir 
hospitais vinculados ao Ministério da Saúde.

13. Autoriza o Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação – FNDE a conceder bolsas para 
alunos e professores vinculados a projetos e progra-
mas de ensino e extensão voltados a populações in-
dígenas, quilombolas e do campo. Também, autoriza 
as instituições federais de educação superior a con-s instituições federais de educação superior a con-
ceder bolsas a estudantes matriculados em cursos de 
graduação, para o desenvolvimento de atividades de 
ensino e extensão, devendo o Poder Executivo regu-
lamentar a matéria.

14. As despesas decorrentes da execução das 
ações previstas na concessão de bolsas, referidas no 
item acima, correrão à conta de dotação orçamentá-
ria consignada anualmente aos respectivos órgãos e 
entidades, observados os limites de movimentação, 
empenho e pagamento da programação orçamentária 
e financeira anual.

15. São essas, Senhor Presidente, as razões que 
me levam a submeter à elevada apreciação de Vossa 
Excelência, a anexa proposta de Projeto de Lei.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 454-B, DE 2009 
(Do Poder Executivo) 

MENSAGEM Nº 43/2009 
AVISO Nº 50/2009 – C. CIVIL

Emendas do Senado Federal ao Proje-
to de Lei de Conversão nº 7, de 2009 (Medida 
Provisória nº 454-A, de 2009), que “Dá nova 
redação aos arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 10.304, 
de 5 de novembro de 2001, que transfere 
ao domínio do Estado de Roraima terras 
pertencentes à União”.

Despacho: Publique-se. Submeta-se 
ao plenário.

AUTÓGRAFOS DO  
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 7, DE 2009, 

APROVADO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EM 15/4/2009

Dá nova redação aos arts. 2º, 3º e 4º 
da Lei nº 10.304, de 5 de novembro de 2001, 
que transfere ao domínio do Estado de Ro-
raima terras pertencentes à União.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 10.304, de 

5 de novembro de 2001, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 2º São excluídas da transferência 
de que trata esta lei:

I – as áreas relacionadas nos incisos II a 
XI do art. 20 da Constituição Federal;

II – as terras destinadas ou em proces-
so de destinação pela União a projetos de 
assentamento;

III – as áreas de unidades de conservação 
já instituídas pela União e aquelas em processo 
de instituição, conforme regulamento;

 IV – as áreas afetadas, de modo ex-
presso ou tácito, a uso público comum ou 
especial;
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 V – as áreas destinadas a uso especial 
do Ministério da Defesa;

 e VI – as áreas objeto de títulos ex-
pedidos pela União que não tenham sido 
extintos por descumprimento de cláusula 
resolutória.”(NR)

Art. 3º As terras transferidas ao domínio do Es-
tado de Roraima deverão ser preferencialmente utili-
zadas em atividades agrícolas diversificadas, de con-
servação ambiental e desenvolvimento sustentável, 
de assentamento, de colonização e de regularização 
fundiária, podendo ser adotado o regime de conces-
são de uso previsto no Decreto-Lei nº 271, de 28 de 
fevereiro de 1967.

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 4º O Poder Executivo regulamenta-

rá esta lei.”NR)

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

Câmara dos Deputados, de abril de 2009.

Ofício nº 173 (CN)

Brasília, 20 de maio de 2009

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

Assunto: Emendas do Senado a Projeto de Lei de 
Conversão

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Senado Fe-

deral aprovou, em revisão e com emendas, o Projeto 
de Lei de Conversão nº 7, de 2009 (Medida Provisória 
nº 454, de 2009), que “Dá nova redação aos arts. 2º, 
3º e 4º da Lei nº 10.304, de 5 de novembro de 2001, 
que transfere ao domínio do Estado de Roraima terras 
pertencentes à União”.

Restituo, nos termos do § 6º do art. 7º da Reso-
lução nº 1, de 2002–CN, o processado da matéria com 
as referidas emendas, para exame dessa Casa.

Atenciosamente, – Senador José Sarney, Pre-
sidente do Senado Federal.

EMENDAS DO SENADO FEDERAL

Emendas do Senado ao Projeto de Lei 
de Conversão nº 7, de 2009 (Medida Provi-
sória nº 454, de 2009), que “Dá nova reda-
ção aos arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 10.304, de 
5 de novembro de 2001, que transfere ao 
domínio do Estado de Roraima terras per-
tencentes à União”.

EMENDA Nº 1 
(Corresponde à Emenda nº 10 – Relator-revisor)

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

“Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº 
10.304, de 5 de novembro de 2001, passam 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º As terras pertencentes à União, 
compreendidas nos Estados de Roraima e do 
Amapá, passam ao domínio desses Estados, 
mantidos os seus atuais limites e confronta-
ções, nos termos do art. 14 do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias”. (NR)

“Art. 2º São excluídas da transferência de que 
trata esta lei:

I – as áreas relacionadas nos incisos II a 
XI do art. 20 da Constituição Federal;

II – as terras destinadas ou em proces-
so de destinação pela União a projetos de 
assentamento;

III – as áreas de unidades de conservação 
já instituídas pela União e aquelas em processo 
de instituição, conforme regulamento;

IV – as áreas afetadas, de modo expresso 
ou tácito, a uso público comum ou especial;

V – as áreas destinadas a uso especial 
do Ministério da Defesa; e

VI – as áreas objeto de títulos expedi-
dos pela União que não tenham sido extintos 
por descumprimento de cláusula resolutória”. 
(NR)

“Art. 3º As terras transferidas ao domínio 
dos Estados de Roraima e do Amapá deverão 
ser preferencialmente utilizadas em ativida-
des agrícolas diversificadas, de conservação 
ambiental e desenvolvimento sustentável, de 
assentamento, de colonização e de regulariza-
ção fundiária, podendo ser adotado o regime 
de concessão de uso previsto no Decreto-Lei 
nº 271, de 28 de fevereiro de 1967.

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 4º O Poder Executivo regulamentará 

esta lei”. (NR)”
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EMENDA Nº 2 
(Corresponde à Emenda nº 11– Relator-revisor)

Acresça-se ao Projeto, o seguinte art. 2º, renu-
merando-se o atual art. 2º como art. 3º:

“Art. 2º Dê-se à ementa da Lei nº 10.304, 
de 5 de novembro de 2001, a seguinte reda-
ção:

“Transfere ao domínio dos Estados de 
Roraima e do Amapá terras pertencentes à 
União e dá outras providências”.”

EMENDA Nº 3 
(Corresponde à Emenda nº 12– Relator-revisor)

Dê-se à ementa do Projeto, a seguinte reda-
ção:

“Dá nova redação à Lei nº 10.304, de 5 
de novembro de 2001, que transfere ao do-
mínio dos Estados de Roraima e do Amapá 
as terras pertencentes à União e dá outras 
providências”.

Senado Federal, 20 de maio de 2009. – Senador 
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.588, 

DE 2009 
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  

Comunicação e Informática) 
TVR Nº 521/2008 
MSC Nº 279/2008

Aprova o ato que outorga permissão à 
Sistema Jovem de Comunicação Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Mi-
nistro Andreazza, Estado de Rondônia.

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 961, de 20 de novembro de 2006, que outorga per-
missão à Sistema Jovem de Comunicação Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada, no Município de Ministro Andreazza, 
Estado de Rondônia.

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

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

TVR Nº 521, DE 2008 
(Mensagem nº 279, de 2008)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 961, 
de 20 de novembro de 2006, que outorga 
permissão à Sistema Jovem de Comunica-
ção Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em frequência mo-
dulada, no Município de Ministro Andreazza, 
Estado de Rondônia.

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 Sistema Jovem de Comunicação 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito 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 III, 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 pela Lei nº 4.117, 
de 27 de agosto de 1962, pelo Decreto-Lei nº 236, de 
28 de fevereiro de 1967, e pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, com as modificações do De-
creto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. O Poder 
Executivo informa que a documentação apresentada 
pela Sistema Jovem de Comunicação Ltda. atendeu 
aos requisitos da legislação específica e obteve a 
maior pontuação do valor ponderado, nos termos es-
tabelecidos pelo Edital, tornando-se a vencedora da 
concorrência para exploração do serviço de radiodifu-
são sonora em frequência modulada.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
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mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de De-
creto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 29 de abril de 2009. – Depu-
tado Beto Mansur, Relator.

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº , DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão à 
Sistema Jovem de Comunicação Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Mi-
nistro Andreazza, Estado de Rondônia.

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

nº 961, de 20 de novembro de 2006, que outorga per-
missão à Sistema Jovem de Comunicação Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada, no Município de Ministro Andreazza, 
Estado de Rondônia.

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

Sala da Comissão, 29 de abril de 2009. – Depu-
tado Beto Mansur, Relator.

 
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 Beto Mansur, à TVR nº 521/2008, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Ra-

quel Teixeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-
Presidentes, Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Te-
nuta, Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco 
Rossi, Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, 
José Rocha, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, 
Paulo Teixeira, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, 
Uldurico Pinto, Colbert Martins, Duarte Nogueira, 
Flávio Bezerra, Jorginho Maluly, Julio Semeghini e 
Márcio Marinho.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.594, DE 2009 

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

TVR Nº 1.091/2008 
MSC Nº 951/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Apoio a Juventude e ao Esporte de 
Santa Terezinha do Tocantins (AAJEST) a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Santa Terezi-
nha do Tocantins, Estado do Tocantins.

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 

118, de 20 de março de 2008, que autoriza a Associa-
ção de Apoio a Juventude e ao Esporte de Santa Te-
rezinha do Tocantins (AAJEST) a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Santa Tere-
zinha do Tocantins, Estado do Tocantins.

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

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

TVR Nº 1091, DE 2008 
(Mensagem nº 951, de 2008)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 118, 
de 20 de março de 2008, que autoriza a As-
sociação de Apoio a Juventude e ao Esporte 
de Santa Terezinha do Tocantins (AAJEST) a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Santa Terezinha 
do Tocantins, Estado do Tocantins.

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 autoriza 
a Associação de Apoio a Juventude e ao Esporte de 
Santa Terezinha do Tocantins (AAJEST) a executar, 
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pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária.

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

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

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação de Apoio a Juventude e ao 
Esporte de Santa Terezinha do Tocantins (AAJEST) 
atendeu aos requisitos da legislação específica e re-
cebeu autorização para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária.

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, 29 de abril de 2009. – Depu-
tado Gilmar Machado, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Apoio a Juventude e ao Esporte de 
Santa Terezinha do Tocantins (AAJEST) a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Santa Terezi-
nha do Tocantins, Estado do Tocantins.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

118, de 20 de março de 2008, que autoriza a Associa-
ção de Apoio a Juventude e ao Esporte de Santa Te-
rezinha do Tocantins (AAJEST) a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Santa Tere-
zinha do Tocantins, Estado do Tocantins.

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

Sala da Comissão, 29 de abril de 2009. – Depu-
tado Gilmar Machado, 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 Rela-
tor, Deputado Gilmar Machado, à TVR nº 1.091/2008, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel 

Teixeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presi-
dentes, Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, 
Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, José Rocha, 
Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Paulo Teixei-
ra, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Uldurico Pinto, 
Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio Bezerra, Jor-
ginho Maluly, Julio Semeghini e Márcio Marinho.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.595, DE 2009 

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

TVR Nº 1.098/2008 
MSC 954/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Bela Vista de Radiodifu-
são a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Carvalhos, Estado de Minas Gerais.

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 

492, de 30 de agosto de 2007, que autoriza a Associa-
ção Comunitária Bela Vista de Radiodifusão a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Carvalhos, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.
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TVR Nº 1098, DE 2008 
(Mensagem nº 954, de 2008)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
492, de 30 de agosto de 2007, que autoriza 
a Associação Comunitária Bela Vista de 
Radiodifusão a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Carvalhos, Estado de Minas Gerais.

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 
autoriza a Associação Comunitária Bela Vista de 
Radiodifusão a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu-
são comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato 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 III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Exe-
cutivo informa que a documentação apresentada pela 
Associação Comunitária Bela Vista de Radiodifusão 
atendeu aos requisitos da legislação específica e re-
cebeu outorga para executar serviço de radiodifusão 
comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 28 de abril de 2009. – Depu-
tado José Rocha, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Bela Vista de Radiodifu-
são a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Carvalhos, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

492, de 30 de agosto de 2007, que autoriza a Associa-
ção Comunitária Bela Vista de Radiodifusão a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Carvalhos, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. – Deputado José Rocha, 
Relator.

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 José Rocha, à TVR nº 1.098/2008, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel 

Teixeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presi-
dentes, Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, 
Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, José Rocha, 
Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Paulo Teixei-
ra, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Uldurico Pinto, 
Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio Bezerra, Jor-
ginho Maluly, Julio Semeghini e Márcio Marinho.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 Nº 1.596, DE 2009 

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

TVR Nº 1.134/2008 
MSC Nº 956/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Meirelense de Cultura e Radiodifusão 
Comunitária a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município de 
Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina.
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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 Portaria 

nº 741, de 18 de dezembro de 2007, que autoriza 
a Associação Meirelense de Cultura e Radiodifusão 
Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Vitor Meireles, Estado de 
Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

 
TVR Nº 1.134, DE 2008 

(Mensagem nº 956, de 2008)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
741, de 18 de dezembro de 2007, que auto-
riza a Associação Meirelense de Cultura e 
Radiodifusão Comunitária a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Vitor Meireles, Estado de 
Santa Catarina.

 
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 au-
toriza a Associação Meirelense de Cultura e Radiodi-
fusão Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato 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 III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto da Relatora

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação Meirelense de Cultura e 
Radiodifusão Comunitária atendeu aos requisitos da 
legislação específica e recebeu autorização para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária.

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, 28 de abril de 2009. – Depu-
tada Solange Amaral, Relatora.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Meirelense de Cultura e Radiodifusão 
Comunitária a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município de 
Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina.

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

nº 741, de 18 de dezembro de 2007, que autoriza 
a Associação Meirelense de Cultura e Radiodifusão 
Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Vitor Meireles, Estado de 
Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, 28 de abril de 2009. – Depu-
tada Solange Amaral, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável da Relato-
ra, Deputada Solange Amaral, à TVR nº 1.134/2008, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
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Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel 
Teixeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presi-
dentes, Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, 
Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, José Rocha, 
Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Paulo Teixei-
ra, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Uldurico Pinto, 
Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio Bezerra, Jor-
ginho Maluly, Julio Semeghini e Márcio Marinho.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.597, DE 2009 

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

TVR Nº 1.170/2009 
MSC 101/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária do Bairro 
Nossa Senhora Aparecida a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no Município de Manhuaçu, Estado de 
Minas Gerais.

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 

151, de 3 de abril de 2008, que autoriza a Associação 
de Radiodifusão Comunitária do Bairro Nossa Se-
nhora Aparecida a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Manhuaçu, Estado de 
Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

TVR Nº 1.170, DE 2009 
(Mensagem nº 101, de 2009)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
151, de 3 de abril de 2008, que autoriza a 
Associação de Radiodifusão Comunitária 
do Bairro Nossa Senhora Aparecida a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 

comunitária no Município de Manhuaçu, 
Estado de Minas Gerais.

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 au-
toriza a Associação de Radiodifusão Comunitária do 
Bairro Nossa Senhora Aparecida a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato 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 III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto da Relatora

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação de Radiodifusão Comunitária 
do Bairro Nossa Senhora Aparecida atendeu aos re-
quisitos da legislação específica e recebeu autorização 
para executar serviço de radiodifusão comunitária.

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, 28 de abril de 2009. – Depu-
tada Solange Amaral, Relatora.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária do Bairro 
Nossa Senhora Aparecida a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
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vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no Município de Manhuaçu, Estado de 
Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

151, de 3 de abril de 2008, que autoriza a Associação 
de Radiodifusão Comunitária do Bairro Nossa Se-
nhora Aparecida a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Manhuaçu, Estado de 
Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 28 de abril de 2009. – Depu-
tada Solange Amaral, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável da Relato-
ra, Deputada Solange Amaral, à TVR nº 1.170/2009, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel 

Teixeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presi-
dentes, Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, 
Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, José Rocha, 
Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Paulo Teixei-
ra, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Uldurico Pinto, 
Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio Bezerra, Jor-
ginho Maluly, Julio Semeghini e Márcio Marinho.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.598, DE 2009 

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

TVR Nº 1.197/2009 
MSC Nº 103/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Progressista dos Moradores de Bom 
Jesus da Lapa a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia.

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 

594, de 16 outubro de 2007, que autoriza a Associação 
Progressista dos Moradores de Bom Jesus da Lapa 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia.

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

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

TVR Nº 1.197, DE 2009 
(Mensagem nº 103, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 594, 
de 16 outubro de 2007, que autoriza a As-
sociação Progressista dos Moradores de 
Bom Jesus da Lapa a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Bom Jesus da Lapa, Estado 
da Bahia.

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 au-
toriza a Associação Progressista dos Moradores de 
Bom Jesus da Lapa a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato 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 III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação Progressista dos Morado-
res de Bom Jesus da Lapa atendeu aos requisitos da 
legislação específica e recebeu autorização para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária.
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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 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, 22 de abril de 2009. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Progressista dos Moradores de Bom 
Jesus da Lapa a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

594, de 16 outubro de 2007, que autoriza a Associação 
Progressista dos Moradores de Bom Jesus da Lapa 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia.

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

Sala da Comissão, 22 de abril de 2009. – Depu-
tado Narcio Rodrigues, 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 Rela-
tor, Deputado Narcio Rodrigues, à TVR nº 1.197/2009, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel 

Teixeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presi-
dentes, Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, 
Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, José Rocha, 
Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Paulo Teixei-
ra, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Uldurico Pinto, 
Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio Bezerra, Jor-
ginho Maluly, Julio Semeghini e Márcio Marinho.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.599, DE 2009 

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

TVR Nº 1.212/2009 
MSC Nº 104/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Ação Social de Icaraí de 
Minas a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Icaraí de Minas, Estado de Minas Gerais.

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 

463, de 28 de julho de 2008, que autoriza a Associação 
Comunitária de Ação Social de Icaraí de Minas a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no Município 
de Icaraí de Minas, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

TVR Nº 1.212, DE 2009 
(Mensagem nº 104, de 2009)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
463, de 28 de julho de 2008, que autoriza 
a Associação Comunitária de Ação Social 
de Icaraí de Minas a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Icaraí de Minas, Estado de 
Minas Gerais.

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 au-
toriza a Associação Comunitária de Ação Social de 
Icaraí de Minas a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária.
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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 III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto da Relatora

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação Comunitária de Ação Social 
de Icaraí de Minas atendeu aos requisitos da legisla-
ção específica e recebeu autorização para executar 
serviço de radiodifusão comunitária.

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, 28 de abril de 2009. – Depu-
tada Solange Amaral, Relatora.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Ação Social de Icaraí de 
Minas a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Icaraí de Minas, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

463, de 28 de julho de 2008, que autoriza a Associação 
Comunitária de Ação Social de Icaraí de Minas a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no Município 
de Icaraí de Minas, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 28 de abril de 2009. – Depu-
tada Solange Amaral, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável da Relatora, 
Deputada Solange Amaral, à TVR nº 1.212/2009, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel 

Teixeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presi-
dentes, Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, 
Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, José Rocha, 
Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Paulo Teixei-
ra, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Uldurico Pinto, 
Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio Bezerra, Jor-
ginho Maluly, Julio Semeghini e Márcio Marinho.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.600, DE 2009 

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

TVR Nº 1.213/2009 
MSC Nº 104/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural e Artística de Radiodifusão 
Comunitária Candeal a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Mu-
nicípio de Cordeiros, Estado da Bahia.

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 

495, de 15 de agosto de 2008, que autoriza a Associa-
ção Cultural e Artística de Radiodifusão Comunitária 
Candeal a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Cordeiros, Estado da Bahia.

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

Sala da Comissão, 12 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

TVR Nº 1.213, DE 2009 
(Mensagem nº 104, de 2009)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria 
nº 495, de 15 de agosto de 2008, que au-
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toriza a Associação Cultural e Artística de 
Radiodifusão Comunitária Candeal a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Cordeiros, 
Estado da Bahia.

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 auto-
riza a Associação Cultural e Artística de Radiodifusão 
Comunitária Candeal a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato 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 III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

 
II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada 
pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No 
processo em questão, a Associação Cultural e Artís-
tica de Radiodifusão Comunitária Candeal atendeu 
aos requisitos da legislação específica e recebeu 
autorização para executar serviço de radiodifusão 
comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 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, 22 de abril de 2009. – Depu-
tado Paulo Teixeira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural e Artística de Radiodifusão 
Comunitária Candeal a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Mu-
nicípio de Cordeiros, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

495, de 15 de agosto de 2008, que autoriza a Associa-
ção Cultural e Artística de Radiodifusão Comunitária 
Candeal a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Cordeiros, Estado da Bahia.

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

Sala da Comissão, 22 de abril de 2009. – Depu-
tado Paulo Teixeira, Relator.

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 Paulo Teixeira, à TVR nº 1.213/2009, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel 

Teixeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presi-
dentes, Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, 
Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, José Rocha, 
Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Paulo Teixei-
ra, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Uldurico Pinto, 
Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio Bezerra, Jor-
ginho Maluly, Julio Semeghini e Márcio Marinho.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.601, DE 2009 

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

TVR Nº 1.223/2009 
MSC Nº 104/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural Rádio Comunitária Antoni-
nense a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Antonina, Estado do Paraná.
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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 Portaria nº 

646, de 24 setembro de 2008, que autoriza a Associa-
ção Cultural Rádio Comunitária Antoninense a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Antonina, Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

TVR Nº 1.223, DE 2009 
(Mensagem nº 104, de 2009)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
646, de 24 setembro de 2008, que autoriza 
a Associação Cultural Rádio Comunitária 
Antoninense a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Antonina, Estado do Paraná.

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 Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a 
Associação Cultural Rádio Comunitária Antoninense 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato 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 III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação Cultural Rádio Comunitária 

Antoninense atendeu aos requisitos da legislação es-
pecífica e recebeu autorização para executar serviço 
de radiodifusão comunitária.

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, 7 de maio de 2009. – Depu-
tado Rodrigo Rollemberg, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural Rádio Comunitária Antoni-
nense a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Antonina, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

646, de 24 setembro de 2008, que autoriza a Associa-
ção Cultural Rádio Comunitária Antoninense a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Antonina, Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 7 de maio de 2009. – Depu-
tado Rodrigo Rollemberg, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável 
do Relator, Deputado Rodrigo Rollemberg, à TVR nº 
1.223/2009, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel 

Teixeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presi-
dentes, Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, 
Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, José Rocha, 
Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Paulo Teixei-
ra, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Uldurico Pinto, 
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Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio Bezerra, Jor-
ginho Maluly, Julio Semeghini e Márcio Marinho.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.602, DE 2009 

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

TVR Nº 1.225/2009 
MSC Nº 104/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural dos Moradores e Comensais 
do Lago Norte a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na Localidade 
do Lago Norte, no Distrito Federal.

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 

659, de 8 de outubro de 2008, que autoriza a Asso-
ciação Cultural dos Moradores e Comensais do Lago 
Norte a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na Localidade do Lago Norte, no Distrito Federal.

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

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

TVR Nº 1.225, DE 2009 
(Mensagem nº 104, de 2009)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
659, de 8 de outubro de 2008, que autoriza 
a Associação Cultural dos Moradores e 
Comensais do Lago Norte a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária 
na Localidade do Lago Norte, no Distrito 
Federal.

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 au-

toriza a Associação Cultural dos Moradores e Comen-
sais do Lago Norte a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato 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 III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação Cultural dos Moradores e 
Comensais do Lago Norte atendeu aos requisitos da 
legislação específica e recebeu autorização para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária.

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, 28 de abril de 2009. – Depu-
tado Nelson Meurer, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural dos Moradores e Comensais 
do Lago Norte a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na Localidade 
do Lago Norte, no Distrito Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

659, de 8 de outubro de 2008, que autoriza a Asso-
ciação Cultural dos Moradores e Comensais do Lago 
Norte a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na Localidade do Lago Norte, no Distrito Federal.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de abril de 2009. – Depu-
tado Nelson Meurer, 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 Rela-
tor, Deputado Nelson Meurer, à TVR nº 1.225/2009, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel 

Teixeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presi-
dentes, Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, 
Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, José Rocha, 
Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Paulo Teixei-
ra, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Uldurico Pinto, 
Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio Bezerra, Jor-
ginho Maluly, Julio Semeghini e Márcio Marinho.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.603, DE 2009 

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

TVR Nº 1.232/2009 
MSC Nº 105/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Sócio-Cultural Mar Azul a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifu-
são comunitária no Município de Estância, 
Estado de Sergipe.

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 

36, de 15 de janeiro de 2004, que autoriza a Associa-
ção Comunitária Sócio-Cultural Mar Azul a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Estância, Estado de Sergipe.

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

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

TVR Nº 1232, DE 2009 
(Mensagem nº 105, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 36, 
de 15 de janeiro de 2004, que autoriza a As-
sociação Comunitária Sócio-Cultural Mar 
Azul a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Estância, Estado de Sergipe.

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, acompa-
nhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, o ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária Sócio-Cultural Mar Azul a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato 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 III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

Cabe ressaltar que o processo em exame faz 
parte do conjunto de proposições referentes à apre-
ciação dos atos de outorga, renovação de outorga e 
perempção de outorga para exploração de serviços 
de radiodifusão que foram retiradas de tramitação do 
Congresso Nacional por solicitação do Ministério das 
Comunicações, em deferimento à Mensagem Presi-
dencial nº 417, de 26 de junho de 2007.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Exe-
cutivo informa que a Associação Comunitária Sócio-
Cultural Mar Azul atendeu aos requisitos da legislação 
específica e recebeu outorga para executar serviço de 
radiodifusão comunitária.

A análise deste processo pela Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve 
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Reco-
mendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada 
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a documentação, constatamos que foram atendidos 
todos os critérios exigidos por estes diplomas regula-
mentares, motivo pelo qual somos pela homologação 
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 30 de abril de 2009. – Depu-
tado Edigar Mão Branca, Relator.

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Sócio-Cultural Mar Azul a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifu-
são comunitária no Município de Estância, 
Estado de Sergipe.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

36, de 15 de janeiro de 2004, que autoriza a Associa-
ção Comunitária Sócio-Cultural Mar Azul a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Estância, Estado de Sergipe.

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

Sala da Comissão, 30 de abril de 2009. – Depu-
tado Edigar Mão Branca, Relator.

 
III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável 
do Relator, Deputado Edigar Mão Branca, à TVR nº 
1.232/2009, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel 

Teixeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presi-
dentes, Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, 
Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, José Rocha, 
Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Paulo Teixei-
ra, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Uldurico Pinto, 
Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio Bezerra, Jor-
ginho Maluly, Julio Semeghini e Márcio Marinho.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.604, DE 2009 

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

TVR Nº 1.241/2009 
MSC Nº 105/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária São Se-
bastião a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Choró, Estado do Ceará.

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 280, de 28 de junho de 2005, que autoriza a Asso-
ciação de Radiodifusão Comunitária São Sebastião 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Choró, Estado do Ceará.

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

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

TVR Nº 1.241, DE 2009 
(Mensagem nº 105, de 2009)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
280, de 28 de junho de 2005, que autoriza a 
Associação de Radiodifusão Comunitária 
São Sebastião a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Choró, Estado do Ceará.

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 Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a 
Associação de Radiodifusão Comunitária São Sebas-
tião a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a 
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá 
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.
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Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto da Relatora

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação de Radiodifusão Comuni-
tária São Sebastião atendeu aos requisitos da legis-
lação específica e recebeu autorização para executar 
serviço de radiodifusão comunitária.

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.

Cabe ressaltar que o processo em exame faz 
parte do conjunto de proposições referentes à apre-
ciação dos atos de outorga, renovação de outorga e 
perempção de outorga para exploração de serviços 
de radiodifusão que foram retiradas de tramitação do 
Congresso Nacional por solicitação do Ministério das 
Comunicações, em deferimento à Mensagem Presi-
dencial nº 417, de 26 de junho de 2007.

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, 28 de abril de 2009. – Depu-
tada Solange Amaral, Relatora.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária São Se-
bastião a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Choró, Estado do Ceará.

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

nº 280, de 28 de junho de 2005, que autoriza a Asso-
ciação de Radiodifusão Comunitária São Sebastião 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Choró, Estado do Ceará.

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

Sala da Comissão, 28 de abril de 2009. – Depu-
tada Solange Amaral, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável da Relatora, 
Deputada Solange Amaral, à TVR nº 1.241/2009, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel 

Teixeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presi-
dentes, Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, 
Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, José Rocha, 
Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Paulo Teixei-
ra, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Uldurico Pinto, 
Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio Bezerra, Jor-
ginho Maluly, Julio Semeghini e Márcio Marinho.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.605, DE 2009 

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

TVR Nº 1.244/2009 
MSC Nº 105/2009

Aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Remanso a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município 
de Quixeramobim, Estado do Ceará.

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 

594, de 24 de novembro de 2005, que autoriza a As-
sociação Comunitária Remanso a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Quixeramo-
bim, Estado do Ceará.

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

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

TVR Nº 1.244, DE 2009 
(Mensagem nº 105, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 594, 
de 24 de novembro de 2005, que autoriza a 
Associação Comunitária Remanso a exe-



21134 Quinta-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2009

cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Quixeramobim, 
Estado do Ceará

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 au-
toriza a Associação Comunitária Remanso a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária.

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

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

Cabe ressaltar que o processo em exame faz 
parte do conjunto de proposições referentes à apre-
ciação dos atos de outorga, renovação de outorga e 
perempção de outorga para exploração de serviços 
de radiodifusão que foram retiradas de tramitação do 
Congresso Nacional por solicitação do Ministério das 
Comunicações, em deferimento à Mensagem Presi-
dencial nº 417, de 26 de junho de 2007.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No proces-
so em questão, a Associação Comunitária Remanso 
atendeu aos requisitos da legislação específica e re-
cebeu autorização para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária.

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 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, 7 de maio de 2009. – Depu-
tado Rodrigo Rollemberg, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Remanso a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no Município de Quixeramobim, Estado 
do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

594, de 24 de novembro de 2005, que autoriza a As-
sociação Comunitária Remanso a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Quixeramo-
bim, Estado do Ceará.

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

Sala da Comissão, 7 de maio de 2009. – Depu-
tado Rodrigo Rollemberg, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável 
do Relator, Deputado Rodrigo Rollemberg, à TVR nº 
1.244/2009, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel 

Teixeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presi-
dentes, Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, 
Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, José Rocha, 
Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Paulo Teixei-
ra, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Uldurico Pinto, 
Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio Bezerra, Jor-
ginho Maluly, Julio Semeghini e Márcio Marinho.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.606, DE 2009 

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

TVR Nº 1.253/2009 
MSC Nº 89/2009

Aprova o ato que autoriza a Socieda-
de de Radiodifusão Comunitária Vale do 
Açaí a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Poção, Estado de Pernambuco.
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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 Portaria 

nº 675, de 23 de outubro de 2006, que autoriza a So-
ciedade de Radiodifusão Comunitária Vale do Açaí a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Poção, Estado de Pernambuco.

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

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

TVR Nº 1.253, DE 2009 
(Mensagem nº 89, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 675, 
de 23 de outubro de 2006, que autoriza a 
Sociedade de Radiodifusão Comunitária 
Vale do Açaí a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Poção, Estado de Pernambuco.

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 Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a 
Sociedade de Radiodifusão Comunitária Vale do Açaí 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato 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 III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Sociedade de Radiodifusão Comunitária 

Vale do Açaí atendeu aos requisitos da legislação espe-
cífica e recebeu autorização para executar serviço de 
radiodifusão comunitária, nos termos do ato constante 
da Portaria nº 675, de 23 de outubro de 2006, assina-
da pelo Exmo. Sr. Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações, enviada a esta Casa pela Mensagem 
Presidencial nº 89, de 2009.

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, 6 de maio de 2009. – Depu-
tado Antonio Palocci, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a Socieda-
de de Radiodifusão Comunitária Vale do 
Açaí a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Poção, Estado de Pernambuco.

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

nº 675, de 23 de outubro de 2006, que autoriza a So-
ciedade de Radiodifusão Comunitária Vale do Açaí a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Poção, Estado de Pernambuco.

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

Sala da Comissão, 6 de maio de 2009. – Depu-
tado Antonio Palocci, 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 Rela-
tor, Deputado Antonio Palocci, à TVR nº 1.253/2009, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel 

Teixeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presi-
dentes, Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, 
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Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, 
Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, José Rocha, 
Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Paulo Teixei-
ra, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Uldurico Pinto, 
Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio Bezerra, Jor-
ginho Maluly, Julio Semeghini e Márcio Marinho.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.607, DE 2009 

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

TVR 1256/2009 
MSC 93/2009

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Difusora Ouro Verde Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, no Município de Curitiba, 
Estado do Paraná.

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 do Decreto 

de 11 de setembro de 2006, que renova, a partir de 
1º de novembro de 2003, a concessão outorgada à 
Difusora Ouro Verde Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, no Município de 
Curitiba, Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

TVR Nº 1.256, DE 2009 
(Mensagem nº 93, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 11 
de setembro de 2006, que renova a conces-
são da Difusora Ouro Verde Ltda. para ex-
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de 
Curitiba, Estado do Paraná.

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 República 

submete à apreciação do Congresso Nacional o ato 
que renova a concessão outorgada à Difusora Ouro 
Verde Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média.

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 III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

Cabe ressaltar que o processo em exame faz 
parte do conjunto de proposições referentes à apre-
ciação dos atos de outorga, renovação de outorga e 
perempção de outorga para exploração de serviços 
de radiodifusão que foram retiradas de tramitação do 
Congresso Nacional por solicitação do Ministério das 
Comunicações, em deferimento à Mensagem Presi-
dencial nº 417, de 26 de junho de 2007.

II – Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida 
pela Difusora Ouro Verde Ltda., executante de serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, encontra-se 
de acordo com a prática legal e documental atinente 
ao processo renovatório e os documentos juntados 
aos autos indicam a regularidade na execução dos 
serviços de radiodifusão.

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 renovação de outorga obedece aos 
princípios de constitucionalidade, especialmente no 
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição 
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe-
los quais somos pela homologação do ato do Poder 
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de maio de 2009. – Depu-
tado Wellington Fagundes, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Difusora Ouro Verde Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, no Município de Curitiba, 
Estado do Paraná.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto 

de 11 de setembro de 2006, que renova, a partir de 
1º de novembro de 2003, a concessão outorgada à 
Difusora Ouro Verde Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, no Município de 
Curitiba, Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 5 de maio de 2009. – Depu-
tado Wellington Fagundes, Relator.

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 Wellington Fagundes, à TVR nº 
1.256/2009, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel 

Teixeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presi-
dentes, Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, 
Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, José Rocha, 
Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Paulo Teixei-
ra, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Uldurico Pinto, 
Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio Bezerra, Jor-
ginho Maluly, Julio Semeghini e Márcio Marinho.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.608, DE 2009 

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

TVR Nº 1.258/2009 
MSC Nº 94/2009

Aprova o ato que renova a conces-
são outorgada à Sociedade de Televisão 
Sul Fluminense Ltda. para explorar servi-
ço de radiodifusão de sons e imagens, no 
Município de Barra Mansa, Estado do Rio 
de Janeiro.

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 do Decreto de 

27 de novembro de 2008, que renova, a partir de 13 de 
junho de 2005, a concessão outorgada à Sociedade 

de Televisão Sul Fluminense Ltda., para explorar, pelo 
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão de sons e imagens, no Município 
de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro.

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

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

TVR Nº 1.258, DE 2009 
(Mensagem nº 94, de 2009)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 27 
de novembro de 2008, que renova a con-
cessão da Sociedade de Televisão Sul Flu-
minense Ltda. para explorar, pelo prazo de 
quinze anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
no Município de Barra Mansa, Estado do 
Rio de Janeiro.

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 República 
submete à apreciação do Congresso Nacional, o ato 
que renova a concessão outorgada à Sociedade de Te-
levisão Sul Fluminense Ltda. para explorar, pelo prazo 
de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão de sons e imagens.

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 III, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida 
pela Sociedade de Televisão Sul Fluminense Ltda. en-
contra-se de acordo com a prática legal e documental 
atinente ao processo renovatório e os documentos jun-
tados aos autos indicam a regularidade na execução 
dos serviços de radiodifusão.

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. 



21138 Quinta-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2009

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

Sala da Comissão, 7 de maio de 2009. – Depu-
tado Paulo Pimenta, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que renova a conces-
são outorgada à Sociedade de Televisão 
Sul Fluminense Ltda. para explorar servi-
ço de radiodifusão de sons e imagens, no 
Município de Barra Mansa, Estado do Rio 
de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto de 

27 de novembro de 2008, que renova, a partir de 13 de 
junho de 2005, a concessão outorgada à Sociedade 
de Televisão Sul Fluminense Ltda., para explorar, pelo 
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão de sons e imagens, no Município 
de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro.

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

Sala da Comissão, 7 de maio de 2009. – Depu-
tado Paulo Pimenta, 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 Rela-
tor, Deputado Paulo Pimenta, à TVR nº 1.258/2009, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel 

Teixeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presi-
dentes, Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, 
Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, José Rocha, 
Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Paulo Teixei-
ra, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Uldurico Pinto, 
Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio Bezerra, Jor-
ginho Maluly, Julio Semeghini e Márcio Marinho.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.609, DE 2009 

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

TVR Nº 1.264/2009 
MSC Nº 102/2009

Aprova o ato que autoriza a RCI – Rá-
dio Comunitária de Iaciara a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Iaciara, Estado de Goiás.

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 

615, de 19 de setembro de 2008, que autoriza a RCI 
Rádio Comunitária de Iaciara a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Iaciara, Es-
tado de Goiás.

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

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

TVR Nº 1.264, DE 2009 
(Mensagem nº 102, de 2009)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
615, de 19 de setembro de 2008, que outor-
ga autorização à RCI – Rádio Comunitária 
de Iaciara para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Iaciara, Estado de Goiás. 

I – Relatório

De conformidade com o inciso XII do art. 49, 
combinado com o § 1º do art. 223, ambos da Cons-
tituição Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete à consideração do Congresso 
Nacional, acompanhado da Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato 
que autoriza a RCI – Rádio Comunitária de Iaciara a 
executar, em conformidade com o disposto no § 5º 
do art. 223 da Carta Política, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifu-
são comunitária.

Art. 223. Compete ao Poder Público outorgar e 
renovar concessão, permissão e autorização para o 



Maio de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 21 21139 

serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º o ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão. (foi grifado)

Albergado pelo disposto no mesmo dispositivo 
já mencionado (art. 223 da CF/88), em seu § 3º, a 
matéria foi enviada para este Poder Legislativo para a 
devida apreciação, uma vez que o ato de outorga so-
mente produzirá efeitos legais após a deliberação do 
Congresso Nacional.

Cumpre a esta Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática, nos termos do inciso III, 
alínea “h)”, do art. 32 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados, opinar sobre os aspectos técnicos 
e formais da matéria em tela.

É o relatório.

II – Voto da Relatora 

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária encontra-se re-
gulada pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
que “Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária 
e dá outras providências”, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, da Norma Complemen-
tar nº 01/2004, aprovada pela Portaria nº 103, de 23 
de janeiro de 2004. 

No processo em questão, a RCI – Rádio Co-
munitária de Iaciara atendeu às exigências técnicas 
necessárias, bem como aos requisitos da legislação 
específica e, assim, recebeu autorização para executar 
serviços de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no 
Ato Normativo nº 01, de 2007, que “Dispõe sobre as 
normas para apreciação dos atos de outorga e de re-
novação de concessão, permissão ou autorização de 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
e revoga o Ato Normativo nº 1, de 1999, da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática.”, 
e na Recomendação nº 01, de 2007, que “Define pa-

râmetros para a apreciação dos atos de outorga e de 
renovação de concessão, permissão ou autorização de 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
baseados na interpretação do Ato Normativo nº 1, de 
2007, da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática.”, portanto, desta Comissão. A 
minudenciada análise da documentação permite-nos 
inferir que foram atendidos todos os critérios exigidos 
por esses diplomas regulamentares.

Ex positis, concluímos que o ato de outorga obe-
dece aos princípios de constitucionalidade, especial-
mente no que se refere aos artigos 220 a 223 da 
Constituição Federal, e atende às formalidades legais, 
motivos pelos quais somos pela homologação do ato 
do Poder Executivo, na forma do Projeto de Decreto 
legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 29 de abril de 2009. – Depu-
tada Sueli Vidigal, Relatora.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2009

Aprova o ato que autoriza a RCI – Rá-
dio Comunitária de Iaciara a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Iaciara, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

615, de 19 de setembro de 2008, que autoriza a RCI 
Rádio Comunitária de Iaciara a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município de Iaciara, 
Estado de Goiás.

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

Sala da Comissão, 29 de abril de 2009. – Depu-
tada Sueli Vidigal, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável da 
Relatora, Deputada Sueli Vidigal, à TVR nº 1.264/2009, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Gomes – Presidente, Professora Raquel 

Teixeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presi-
dentes, Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, 
Emanuel Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, 
Glauber Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, José Rocha, 
Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Paulo Teixei-
ra, Rodrigo Rollemberg, Sandes Júnior, Uldurico Pinto, 
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Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio Bezerra, Jor-
ginho Maluly, Julio Semeghini e Márcio Marinho.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Eduardo Gomes, Presidente.

INDICAÇÃO Nº 3.870, DE 2009 
(Do Sr. Edson Duarte)

Sugere ao Ministro do Meio Ambiente, 
no âmbito de suas competências, proceder 
a reavaliação dos agrotóxicos formulados 
à base do ingrediente ativo ácido 2,4-Diclo-
rofenoxiacético (2,4-D).

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Meio Am-
biente, 

Apresentamos a presente INDICAÇÃO com o 
intuito de conciliar a sólida argumentação constante 
do Relatório do ilustre Deputado Marcos Montes, 
com os nobres anseios do nossa colega Deputado 
Dr. Rosinha, explicitados no Projeto de Lei nº 713, 
de 1999, que ”altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 
1989, que ”dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, 
a produção, a embalagem e a rotulagem, o transporte, 
o armazenamento, a comercialização, a propaganda 
comercial, a utilização, a importação, a exportação, o 
destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização 
de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras 
providências””, tendo apensados o PL 1388/1999 e o 
PL 7564/2006), que propõe a proibição de agrotóxi-
cos que tenham como ingrediente ativo o Ácido 2,4-
Diclorofenoxiacético (2,4-D), componente do “agente 
laranja”, poderoso agente desfolhante usado na Guerra 
do Vietnã,(quanto associado ao Ácido triclorofenoxiacé-
tico (2,4,5-T)), devido a seus efeitos danosos ao meio 
ambiente e à saúde humana. 

A proposta foi aprovada na Comissão de Segu-
ridade Social e Família da Câmara dos Deputados, 
com exclusão dos apensos e foi rejeitada no âmbito 
da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural, incluídos os apensos. 

Em que pese a argumentação do nobre relator 
da matéria, no âmbito da Comissão de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentável-CMADS, há que se 
levar em conta, em especial quando esta em jogo a 
saúde humana, o princípio da precaução. Ou seja, no 
presente caso, constatada a periculosidade da subs-
tância, não se deveria aguardar a proibição oficial, 
por parte dos órgãos competentes, haja vista o risco 
potencial de, nesse intervalo, haver prejuízo à saúde 
humana, em especial de trabalhadores agrícolas. Por 
outro lado, o ingrediente ativo é conhecido pela sua 

alta fitotoxidade, ocorrendo muitos relatos de uso, 
emprego e metodologia de aplicação equivocados, o 
que aliados a problemas de ”deriva”, no momento da 
aplicação, ocasionam sérios prejuízos aos plantios 
vizinhos da área a ser controlada. Também persistem 
dúvidas quanto a sua efetiva seletividade.

Esta situação, por certo, demanda, por parte dos 
órgãos responsáveis pela concessão do registro e pelo 
controle e monitoramento do uso do produto, cuidados 
especiais, que vão desde a restrição de uso, a novas 
orientações quanto a aplicação. e, principalmente, a 
nosso ver, a necessidade de uma reavaliação eco-
toxicológica do produto por parte do Ministério do 
Meio Ambiente, no âmbito de sua atribuições, bem 
como, ainda, a implementação, imediata, de operações 
de fiscalização e monitoramento do uso do produto. 

Desse modo, vimos recomendar vossa senho-
ria que o Ministério do Meio Ambiente proceda a 
reavaliação dos agrotóxicos formulados à base do 
ingrediente ativo Ácido 2,4–D Diclorofenoxiacético, 
inclusive à luz do disposto no inciso II, do art.5º da 
Lei nº 7.802/1989 (Lei dos Agrotóxicos), objetivando 
conferir a segurança ambiental e a saúde humana, 
tão essenciais à melhoria da qualidade de vida, por 
meio da adoção dos cuidados demandados. 

Sala das Sessões, 15 de abril de 2009. – Depu-
tado Edson Duarte, PV-MA.

INDICAÇÃO Nº 3.871, DE 2009 
(Do Sr. Edson Duarte)

Sugere ao Ministro da Saúde para, no 
âmbito de suas competências, proceder a 
reavaliação dos agrotóxicos formulados à 
base do ingrediente ativo ácido 2,4-Diclo-
rofenoxiacético (2,4-D).

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, 
Apresentamos a presente INDICAÇÃO com o 

intuito de conciliar a sólida argumentação constante 
do Relatório do ilustre Deputado Marcos Montes, 
com os nobres anseios do nossa colega Deputado 
Dr. Rosinha, explicitados no Projeto de Lei nº 713, 
de 1999, que ”altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 
1989, que ”dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, 
a produção, a embalagem e a rotulagem, o transporte, 
o armazenamento, a comercialização, a propaganda 
comercial, a utilização, a importação, a exportação, o 
destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização 
de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras 
providências””, tendo apensados o PL 1388/1999 e o 
PL 7564/2006), que propõe a proibição de agrotóxi-
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cos que tenham como ingrediente ativo o Ácido 2,4-
Diclorofenoxiacético (2,4-D), componente do “agente 
laranja”, poderoso agente desfolhante usado na Guerra 
do Vietnã,(quanto associado ao Ácido triclorofenoxiacé-
tico (2,4,5-T)), devido a seus efeitos danosos ao meio 
ambiente e à saúde humana. 

A proposta foi aprovada na Comissão de Segu-
ridade Social e Família da Câmara dos Deputados, 
com exclusão dos apensos e foi rejeitada no âmbito 
da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural, incluídos os apensos. 

Em que pese a argumentação do nobre re-
lator da matéria, no âmbito da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-CMADS, 
há que se levar em conta, em especial quando esta 
em jogo a saúde humana, o princípio da precaução. 
Ou seja, no presente caso, constatada a periculo-
sidade da substância, não se deveria aguardar a 
proibição oficial, por parte dos órgãos competentes, 
haja vista o risco potencial de, nesse intervalo, haver 
prejuízo à saúde humana, em especial de trabalha-
dores agrícolas. Por outro lado, o ingrediente ativo 
é conhecido pela sua alta fitotoxidade, ocorrendo 
muitos relatos de uso, emprego e metodologia de 
aplicação equivocados, o que aliados a problemas 
de ”deriva”, no momento da aplicação, ocasionam 
sérios prejuízos aos plantios vizinhos da área a ser 
controlada. Também persistem dúvidas quanto a sua 
efetiva seletividade.

Esta situação, por certo, demanda, por parte 
dos órgãos responsáveis pela concessão do regis-
tro e pelo controle e monitoramento do uso do pro-
duto, cuidados especiais, que vão desde a restrição 
de uso, a novas orientações quanto a aplicação. e, 
principalmente, a nosso ver, a necessidade de uma 
reavaliação ecotoxicológica do produto por parte 
do Ministério da Saúde, no âmbito de sua atribui-
ções, bem como, ainda, a implementação, imediata, 
de operações de fiscalização e monitoramento do 
uso do produto. 

Desse modo, vimos recomendar vossa se-
nhoria que o Ministério da Saúde proceda a rea-
valiação dos agrotóxicos formulados à base do 
ingrediente ativo Ácido 2,4–D Diclorofenoxiacé-
tico, inclusive à luz do disposto no inciso II, do 
art.5º da Lei nº 7.802/1989 (Lei dos Agrotóxicos), 
objetivando conferir a segurança ambiental e a 
saúde humana, tão essenciais à melhoria da qua-
lidade de vida, por meio da adoção dos cuidados 
demandados. 

Sala das Sessões, de abril de 2009. – Deputado 
Edson Duarte, PV-MA.

INDICAÇÃO Nº 4.055, DE 2009 
(Do Sr. Sandro Mabel)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome a inclusão 
no Programa Bolsa-Família de exemplar de 
dicionário da língua portuguesa contendo 
as alterações ortográficas recentemente 
colocadas em vigor.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado Pa-
trus Ananias,

Vimos expor e solicitar o seguinte:
Distribuição gratuita de dicionários da língua por-

tuguesa, já com as alterações ortográficas recentemen-
te introduzidas, aos alunos beneficiários do Programa 
Bolsa-Família.

A solicitação se dá em um momento especial, 
pois essas alterações ocorreram em função de acor-
do entre os oito países de língua portuguesa. E elas 
deverão estar incorporadas na modalidade escrita, por 
força de lei, até 2012. 

Os estabelecimentos particulares de ensino, cien-
tes da irreversibilidade da medida, já exigem que seus 
alunos adquiram dicionários com as modificações 
mencionadas. 

Por esse motivo, achamos que, desde já, os alu-
nos da rede pública de ensino, especialmente os de 
baixa renda, também devam receber, gratuitamente, 
dicionário produzido dentro das novas regras ortográ-
ficas, uma vez que a maioria deles não tem condições 
financeiras de comprar tal obra.

Como sabemos, o domínio da norma culta – 
apreendida na escola, na leitura atenta e na consulta 
a boas gramáticas e dicionários – é condição funda-
mental para a inserção social do indivíduo e para seu 
sucesso profissional. 

Todas as pesquisas atestam que estudantes que 
têm franco acesso a material didático atualizado e de 
acordo com os avanços da ciência e da boa prática 
pedagógica, possuem índices de escolarização e de 
aprendizado superiores aos alunos que não dispõem 
desses recursos. 

Por isso, em respeito aos princípios do Estado De-
mocrático de Direito, que, entre outras assertivas, supõe 
que se ofereçam condições iguais de competitividade 
a todos os cidadãos, não podemos subtrair dos alunos 
mais necessitados de recursos, o direito de participarem 
das competições a que estarão sujeitos ao longo de suas 
vidas com o ferramental pedagógico básico, ao menos 
durante o período de sua trajetória escolar. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 2009. – Depu-
tado Sandro Mabel.
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INDICAÇÃO Nº 4.056, DE 2009 
(Do Sr. Carlos Bezerra)

Sugere ao Senhor Ministro de Estado 
de Minas e Energia a extinção dos leilões 
de compra de biodiesel realizados pela 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP).

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro Edison Lobão:
É nas horas de enfrentamento das maiores difi-

culdades que se conhece a grandeza, a coragem de 
um bom governante, a sabedoria de um bom adminis-
trador da coisa pública.

Num momento como o atual, de incertezas quanto 
ao crescimento e bom desenvolvimento das atividades 
econômicas em nosso país, geradas pelo clima de pes-
simismo, quase de pânico, em função da grave crise 
financeira em escala global, cremos ser a ocasião pro-
pícia para a adoção de medidas realmente corajosas, 
que podem, à primeira vista, parecer equivocadas, mas 
que, na verdade, podem contribuir decisivamente para 
dar maior agilidade e, por conseguinte, criar um clima 
de maior confiança e servirem como impulsionadoras 
das atividades econômicas.

Em especial no setor de combustíveis, cremos 
que uma atitude que bem se enquadraria em tal defi-
nição seria a extinção, parcial ou total, dos leilões para 
a compra de biodiesel, atualmente realizados pela 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP).

Se esses leilões foram necessários, numa fase 
inicial, em que se deu a inserção desse biocombustível 
na matriz energética nacional, hoje a sua continuidade 
não é mais desejável, não apenas pelos fabricantes de 
biodiesel, mas também agora pelos próprios técnicos 
da ANP, que já começam a elaborar cenários em que 
os leilões de biodiesel realizados exclusivamente pelo 
órgão regulador venham a ser substituídos por novos 
modelos de comercialização do combustível.

Ora, sabemos estar inscrito em nossas Carta 
Magna, como uma das bases da ordem econômica 
nacional o princípio da livre iniciativa, assegurando-
se a qualquer cidadão o livre exercício de qualquer 
atividade econômica.

Por tais razões, vimos à presença de V. Exª. su-
gerir-lhe que determine aos técnicos da ANP maior 
celeridade na elaboração de modelos de comercia-
lização que venham a substituir os atuais leilões de 
biodiesel realizados exclusivamente por esse órgão 
regulador por outras formas de comercialização mais 
próximas de um mercado aberto, com a livre participa-
ção de empresários interessados em atuar no ramo de 

combustíveis, preservando-se, é claro, o regramento 
necessário para garantir a qualidade dos insumos co-
mercializados e o bom atendimento e abastecimento 
de todos os cidadãos brasileiros.

Cremos que assim agindo, estará V. Exª. não 
apenas contribuindo para o bom e correto desenvol-
vimento do mercado nacional de combustíveis, mas 
dando provas de sua larga visão e ampla experiência 
na administração dos negócios públicos em benefício 
de todos os cidadãos de nosso país.

Sala das Sessões, 12 de maio de 2009. – Depu-
tado Carlos Bezerra.

INDICAÇÃO Nº 4.057, DE 2009 
(Do Sr. Rodrigo Rocha Loures)

Sugere ao Ministro da Educação, Sr. 
Fernando Haddad, a ampliação do proje-
to de criação da Universidade Federal da 
Fronteira Sul – UFFS, englobando o Centro 
Universitário Diocesano do Sudoeste do 
Paraná, no Município de Palmas, ou sua 
federalização.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação:

Sugeri como Indicação a Vossa Excelência a 
ampliação do projeto de criação da Universidade Fe-
deral da Fronteira Sul – UFFS, englobando o Centro 
Universitário Diocesano do Sudoeste do Paraná, no 
Município de Palmas, ou sua federalização.

É preciso reconhecer que é modesta a presen-
ça da União na educação superior nessa região do 
Paraná.

Faz todo sentido defender a instalação de no-
vas universidades federais no Sudoeste do Paraná, 
considerando-se inclusive que, em outros Estados, 
contam-se quatro, cinco ou mais instituições de edu-
cação superior mantidas pela União.

A região tem aproximadamente 565.392 mil ha-
bitantes e 11 (onze) Municípios com cerca de 60 mil 
habitantes da região Oeste de Santa Catarina, se con-
siderarmos apenas os municípios muito próximos da 
divisa do Estado.

O Centro Universitário Diocesano do Sudoeste do 
Paraná – UNICS – teve de 2004 a 2009 alunos matricu-
lados de 273 Municípios, sendo 118 do Paraná, com uma 
média de 1227 alunos matriculados por semestre; 111 de 
Santa Catarina, com uma média de 355 alunos matricu-
lados por semestre e 44 do Rio Grande do Sul, com uma 
média de 71 alunos matriculados por semestre.

A incorporação do Centro Universitário Diocesa-
no do Sudoeste do Paraná, que fica no Município de 
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Palmas, atende a uma enorme gama de Municípios 
de seu entorno, sendo ao todo aproximadamente 42 
(quarenta e dois) Municípios atendidos.

Tendo em vista o exposto, e em consonância 
com a política do Governo Federal de interiorização da 
universidade pública para ampliar o acesso do maior 
número de estudantes possível ao ensino superior, 
encaminho a presente Indicação, na certeza de que 
Vossa Excelência, sensível à importância da política 
de interiorização da educação superior de qualidade, 
haverá de determinar as providências para que, em 
breve, este Poder Legislativo receba o Projeto de Lei 
de incorporação do Centro Universitário Diocesano 
do Sudoeste do Paraná, que fica no Município de Pal-
mas, ao projeto Universidade Federal da Fronteira Sul 
– UFFS, ou sua federalização.

Sala das Sessões, 12 de maio de 2009. – Depu-
tado Rodrigo Rocha Loures, PMDB/PR.

INDICAÇÃO Nº 4.058, DE 2009 
(Do Sr. Afonso Hamm)

Sugere ao Ministro da Integração Na-
cional a extensão do atendimento da am-
pliação às populações vítimas das enchen-
tes do Norte e Nordeste do país, também à 
população atingida pela estiagem do estado 
do Rio Grande do Sul. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Integração 
Nacional,

O estado do Rio Grande do Sul está enfrentan-
do uma rigorosa seca, principalmente na região noro-
este do Estado. Mais 229 municípios gaúchos estão 
em situação de emergência devido à estiagem. Para 
amenizar o impasse com a seca, são necessários mais 
de R$ 250 milhões para obras emergenciais visando o 
abastecimento de água na cidade e meio rural.

A situação está caótica e prejudicando a popu-
lação, o comércio e o agronegócio. Muitos municípios 
já adotaram o racionamento de água e a paralisação 
das atividades para diminuir o consumo.

Entendo que esse é o momento de formular as 
medidas necessárias e urgentes para serem implanta-
das visando minimizar os efeitos decorrentes da seca 
no Rio Grande do Sul.

Com base no exposto, apelo ao elevado espírito 
público de Vossa Excelência no sentido de adoção de 
providências de forma a ampliar às populações vítimas 
das enchentes do Norte e Nordeste do país, também à 
população gaúcha que sofre com a falta de chuva.

Sala das Sessões, 12 de maio de 2009. – Depu-
tado Afonso Hamm

INDICAÇÃO Nº 4.059, DE 2009 
(Do Sr. Afonso Hamm)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Pre-
sidente da República a extensão do atendi-
mento da ampliação às populações vítimas 
das enchentes do Norte e Nordeste do país, 
também à população atingida pela estiagem 
do estado do Rio Grande do Sul. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
O estado do Rio Grande do Sul está enfrentan-

do uma rigorosa seca, principalmente na região noro-
este do Estado. Mais 229 municípios gaúchos estão 
em situação de emergência devido à estiagem. Para 
amenizar o impasse com a seca, são necessários mais 
de R$ 250 milhões para obras emergenciais visando o 
abastecimento de água na cidade e meio rural.

A situação está caótica e prejudicando a popu-
lação, o comércio e o agronegócio. Muitos municípios 
já adotaram o racionamento de água e a paralisação 
das atividades para diminuir o consumo.

Entendo que esse é o momento de formular as 
medidas necessárias e urgentes para serem implanta-
das visando minimizar os efeitos decorrentes da seca 
no Rio Grande do Sul.

Com base no exposto, apelo ao elevado espírito 
público de Vossa Excelência no sentido de adoção de 
providências de forma a ampliar às populações vítimas 
das enchentes do Norte e Nordeste do país, também à 
população gaúcha que sofre com a falta de chuva.

Sala das Sessões, 12 de maio de 2009. – Depu-
tado Afonso Hamm.

INDICAÇÃO Nº 4.060, DE 2009 
(Do Sr. Afonso Hamm)

Sugere a Excelentíssima Senhora Mi-
nistra Chefe da Casa Civil a extensão do 
atendimento da ampliação às populações 
vítimas das enchentes do Norte e Nordes-
te do país, também à população atingida 
pela estiagem do estado do Rio Grande 
do Sul. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssima Senhora Ministra Chefe da Casa 
Civil,

O estado do Rio Grande do Sul está enfrentan-
do uma rigorosa seca, principalmente na região noro-
este do Estado. Mais 229 municípios gaúchos estão 
em situação de emergência devido à estiagem. Para 
amenizar o impasse com a seca, são necessários mais 
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de R$ 250 milhões para obras emergenciais visando o 
abastecimento de água na cidade e meio rural.

A situação está caótica e prejudicando a popu-
lação, o comércio e o agronegócio. Muitos municípios 
já adotaram o racionamento de água e a paralisação 
das atividades para diminuir o consumo.

Entendo que esse é o momento de formular as 
medidas necessárias e urgentes para serem implanta-
das visando minimizar os efeitos decorrentes da seca 
no Rio Grande do Sul.

Com base no exposto, apelo ao elevado espírito 
público de Vossa Excelência no sentido de adoção de 
providências de forma a ampliar às populações vítimas 
das enchentes do Norte e Nordeste do país, também à 
população gaúcha que sofre com a falta de chuva.

Sala das Sessões, em 12 de maio de 2009. – 
Deputado Afonso Hamm.

 
INDICAÇÃO Nº 4.061, DE 2009 
(Do Sr. Fernando Coelho Filho)

Sugere ao Ministro da Defesa, Nelson 
Jobim, no âmbito da Infraero a ampliação 
da sala de desembarque e do sistema de 
distribuição de bagagem (Esteira) do Aero-
porto Regional de Petrolina – PE.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro:
O AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR 

NILO COELHO – em Petrolina, PE, em 2004 foi con-
templado com obras de ampliação. O terminal de pas-
sageiros teve sua capacidade aumentada para atender 
150 mil passageiros por ano; a pista foi ampliada para 
3.250 metros de extensão. Estas obras permitiram que 
o aeroporto atendesse a crescente demanda no fluxo 
de passageiros (quatro vôos diários), bem como ope-
rar aviões cargueiros, para o escoamento da grande 
produção de frutas do Vale do São Francisco (merca-
dos internos e externos) o que permitiu a integração 
do sistema intermodal de transporte, com ramificações 
por via fluvial, ferroviária, rodoviária.

Não obstante, o sistema de distribuição de ba-
gagem (Esteira) e a sala de desembarque não fo-
ram contempladas na reforma do Aeroporto, o que 
acarreta um grande transtorno aos seus usuários. Só 
para se ter uma idéia um vôo de Recife a Petrolina 
tem o tempo de duração de 1 (uma) hora e para se 
retirar a bagagem os passageiros esperam em mé-
dia 40 minutos.

Sala das Sessões, 13 de maio de 2009. – Depu-
tado Fernando Coelho Filho.

INDICAÇÃO Nº 4.062, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado das Ci-
dades, Márcio Fortes de Almeida, a neces-
sidade de liberar recursos do Programa de 
Subsídio à Habitação de Interesse Social 
– PSH para atender aos cidadãos de baixa 
renda do município de Itanhangá/MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O princípio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia da moradia de maneira efe-
tiva a todos, mas estabelece como dever do Estado, 
nas esferas Federal, Estadual e Municipal, “promover 
programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico” (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade, comum aos entes públicos, 
são insuficientes, e que na prática representam mais 
as responsabilidades do que o poder de realizações.

Criado há seis anos, o Programa de Subsídio à 
Habitação de Interesse Social (PSH) oferece acesso a 
moradia adequada a cidadãos de baixa renda por inter-
médio da concessão de subsídios. O PSH está presente 
em mais de 2.400 municípios brasileiros, sendo em sua 
maioria (84%) cidades com menos de 40.000 habitantes, 
distribuídos nos 27 estados brasileiros, sendo que, do 
total, 69% possuem menos de 20.000 habitantes.

O PSH é operado com recursos provenientes do 
Orçamento Geral da União (OGU) e conta, ainda, com 
o aporte de contrapartida proveniente dos estados, DF 
e municípios, sob a forma de complementação aos 
subsídios oferecidos pelo programa. Objetivando dar 
continuidade às ações no combate ao déficit habitacio-
nal de nosso país, a Comissão de Desenvolvimento Ur-
bano da Câmara Federal apresentou uma proposta de 
emenda para o OGU/2009 no valor de R$ 400.000.000 
(Quatrocentos Milhões de Reais).

Considerando que existe hoje no país um reco-
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do Programa 
de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH 
para atender aos cidadãos de baixa renda do municí-
pio de Itanhangá/MT.

Com os argumentos acima expostos, justifico a 
indicação aguardando o pronto atendimento pelo ór-
gão responsável.

Sala das Sessões, 13 de maio 2009. – Deputado 
Eliene Lima 
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INDICAÇÃO Nº 4.063, DE 2009 
(Do Sr. Felipe Maia)

Sugere ao Ministro da Educação a ins-
tituição da disciplina Direito e Cidadania, 
com ênfase na Constituição Federal, no 
currículo do ensino fundamental.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação:

Dirijo-me a Vossa Excelência para expor e su-
gerir o seguinte:

É do pleno conhecimento de toda a sociedade 
que um cidadão é o resultado complexo de oportuni-
dades que se lhe apresentam voltadas à educação e à 
cultura, por meio, principalmente, da escolaridade. 

Ora, a escolaridade, por sua vez, é feita pela via do 
currículo, – aquele rol de conteúdos e disciplinas que, 
juntamente com os demais procedimentos escolares, 
como metodologias e técnicas – , expõem o estudante 
ao que há no mundo e na sua nação. 

No nível de ensino fundamental, não é o bastante, 
após a etapa de alfabetização, introduzir a criança e o 
pré-adolescente às disciplinas e conteúdos que visam 
ao aprendizado de rudimentos, como língua vernácula, 
história, geografia e ciências. Não, isso não basta no 
mundo complexo e dinâmico em que vivemos. 

Torna-se necessário, portanto, ousar ensinar no 
nível fundamental conteúdos e disciplinas que pro-
voquem, desde muito cedo, a inserção de crianças e 
jovens no vasto mundo da cidadania. Ora, uma das 
formas mais diretas e eficientes é expor os estudantes 
desse nível de ensino às noções fundamentais do di-
reito e da cidadania, em especial no contexto da Carta 
Magna de uma nação.

E é essa a razão pela qual proponho, Senhor 
Ministro, seja criada uma disciplina obrigatória sobre 
Direito e Cidadania, com ênfase na Constituição Fe-
deral, no currículo do ensino fundamental, tanto em 
escolas públicas como privadas. 

Posto isso, Senhor Ministro, reitero nesta opor-
tunidade a minha confiança no sentido de que Vossa 
Excelência encetará todos os esforços e providências, 
tanto institucionais, como materiais e de pessoal, com 
vistas a atender ao pleito que ora faço por meio desta 
INDICAÇÃO.

Sala das Sessões, 13 de maio de 2009. – Depu-
tado Felipe Maia, Relator.

INDICAÇÃO Nº 4.064, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado das 
Cidades, Márcio Fortes de Almeida, a ne-

cessidade de liberar recursos do Progra-
ma de Subsídio à Habitação de Interesse 
Social – PSH para atender aos cidadãos 
de baixa renda do município de Guira-
tinga/MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O princípio constitucional da moradia não pre-

vê expressamente a garantia da moradia de manei-
ra efetiva a todos, mas estabelece como dever do 
Estado, nas esferas Federal, Estadual e Municipal, 
“promover programas de construção de moradias 
e a melhoria das condições habitacionais e de sa-
neamento básico” (art. 23, IX). Contudo, observa-se 
que os instrumentos que concretizariam a definição 
constitucional da habitação como responsabilidade, 
comum aos entes públicos, são insuficientes, e que 
na prática representam mais as responsabilidades do 
que o poder de realizações.

Criado há seis anos, o Programa de Subsídio à 
Habitação de Interesse Social (PSH) oferece acesso 
a moradia adequada a cidadãos de baixa renda por 
intermédio da concessão de subsídios. O PSH está 
presente em mais de 2.400 municípios brasileiros, 
sendo em sua maioria (84%) cidades com menos de 
40.000 habitantes, distribuídos nos 27 estados brasi-
leiros, sendo que, do total, 69% possuem menos de 
20.000 habitantes.

O PSH é operado com recursos provenientes do 
Orçamento Geral da União (OGU) e conta, ainda, com 
o aporte de contrapartida proveniente dos estados, DF 
e municípios, sob a forma de complementação aos 
subsídios oferecidos pelo programa. Objetivando dar 
continuidade às ações no combate ao déficit habitacio-
nal de nosso país, a Comissão de Desenvolvimento Ur-
bano da Câmara Federal apresentou uma proposta de 
emenda para o OGU/2009 no valor de R$ 400.000.000 
(Quatrocentos Milhões de Reais).

Considerando que existe hoje no país um reco-
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do Programa 
de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH 
para atender aos cidadãos de baixa renda do municí-
pio de Guiratinga/MT.

Com os argumentos acima expostos, justifico a 
indicação aguardando o pronto atendimento pelo ór-
gão responsável.

Sala das Sessões, 13 de maio de 2009. – Depu-
tado Eliene Lima.
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 INDICAÇÃO Nº 4.065, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado das Cida-
des, Márcio Fortes de Almeida, a necessida-
de de liberar recursos do Programa de Sub-
sídio à Habitação de Interesse Social – PSH 
para atender aos cidadãos de baixa renda do 
município de Guarantã do Norte/MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O princípio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia da moradia de maneira efe-
tiva a todos, mas estabelece como dever do Estado, 
nas esferas Federal, Estadual e Municipal, “promover 
programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico” (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade, comum aos entes públicos, 
são insuficientes, e que na prática representam mais 
as responsabilidades do que o poder de realizações.

Criado há seis anos, o Programa de Subsídio à 
Habitação de Interesse Social (PSH) oferece acesso a 
moradia adequada a cidadãos de baixa renda por inter-
médio da concessão de subsídios. O PSH está presente 
em mais de 2.400 municípios brasileiros, sendo em sua 
maioria (84%) cidades com menos de 40.000 habitantes, 
distribuídos nos 27 estados brasileiros, sendo que, do 
total, 69% possuem menos de 20.000 habitantes.

O PSH é operado com recursos provenientes do 
Orçamento Geral da União (OGU) e conta, ainda, com 
o aporte de contrapartida proveniente dos estados, DF 
e municípios, sob a forma de complementação aos 
subsídios oferecidos pelo programa. Objetivando dar 
continuidade às ações no combate ao déficit habitacio-
nal de nosso país, a Comissão de Desenvolvimento Ur-
bano da Câmara Federal apresentou uma proposta de 
emenda para o OGU/2009 no valor de R$ 400.000.000 
(Quatrocentos Milhões de Reais).

Considerando que existe hoje no país um reco-
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do Programa 
de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH 
para atender aos cidadãos de baixa renda do municí-
pio de Guarantã do Norte/MT.

Com os argumentos acima expostos, justifico a 
indicação aguardando o pronto atendimento pelo ór-
gão responsável.

Sala das Sessões, 13 de maio de 2009. – Depu-
tado Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 4.066, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado das Ci-
dades, Márcio Fortes de Almeida, a neces-
sidade de liberar recursos do Programa de 
Subsídio à Habitação de Interesse Social 
– PSH para atender aos cidadãos de baixa 
renda do município de Glória D´Oeste/MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O princípio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia da moradia de maneira efe-
tiva a todos, mas estabelece como dever do Estado, 
nas esferas Federal, Estadual e Municipal, “promover 
programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico” (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade, comum aos entes públicos, 
são insuficientes, e que na prática representam mais 
as responsabilidades do que o poder de realizações.

Criado há seis anos, o Programa de Subsídio à 
Habitação de Interesse Social (PSH) oferece acesso a 
moradia adequada a cidadãos de baixa renda por inter-
médio da concessão de subsídios. O PSH está presente 
em mais de 2.400 municípios brasileiros, sendo em sua 
maioria (84%) cidades com menos de 40.000 habitantes, 
distribuídos nos 27 estados brasileiros, sendo que, do 
total, 69% possuem menos de 20.000 habitantes.

O PSH é operado com recursos provenientes do 
Orçamento Geral da União (OGU) e conta, ainda, com 
o aporte de contrapartida proveniente dos estados, DF 
e municípios, sob a forma de complementação aos 
subsídios oferecidos pelo programa. Objetivando dar 
continuidade às ações no combate ao déficit habitacio-
nal de nosso país, a Comissão de Desenvolvimento Ur-
bano da Câmara Federal apresentou uma proposta de 
emenda para o OGU/2009 no valor de R$ 400.000.000 
(Quatrocentos Milhões de Reais).

Considerando que existe hoje no país um reco-
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do Programa 
de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH 
para atender aos cidadãos de baixa renda do municí-
pio de Glória D´ Oeste/MT.

Com os argumentos acima expostos, justifico a 
indicação aguardando o pronto atendimento pelo ór-
gão responsável.

Sala das Sessões, 13 de maio de 2009. – Depu-
tado Eliene Lima.



Maio de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 21 21147 

INDICAÇÃO Nº 4.067, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado das Cida-
des, Márcio Fortes de Almeida, a necessida-
de de liberar recursos do Programa de Sub-
sídio à Habitação de Interesse Social – PSH 
para atender aos cidadãos de baixa renda 
do município de General Carneiro/MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O princípio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia da moradia de maneira efe-
tiva a todos, mas estabelece como dever do Estado, 
nas esferas Federal, Estadual e Municipal, “promover 
programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico” (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade, comum aos entes públicos, 
são insuficientes, e que na prática representam mais 
as responsabilidades do que o poder de realizações.

Criado há seis anos, o Programa de Subsídio à 
Habitação de Interesse Social (PSH) oferece acesso a 
moradia adequada a cidadãos de baixa renda por inter-
médio da concessão de subsídios. O PSH está presente 
em mais de 2.400 municípios brasileiros, sendo em sua 
maioria (84%) cidades com menos de 40.000 habitantes, 
distribuídos nos 27 estados brasileiros, sendo que, do 
total, 69% possuem menos de 20.000 habitantes.

O PSH é operado com recursos provenientes do 
Orçamento Geral da União (OGU) e conta, ainda, com 
o aporte de contrapartida proveniente dos estados, DF 
e municípios, sob a forma de complementação aos 
subsídios oferecidos pelo programa. Objetivando dar 
continuidade às ações no combate ao déficit habitacio-
nal de nosso país, a Comissão de Desenvolvimento Ur-
bano da Câmara Federal apresentou uma proposta de 
emenda para o OGU/2009 no valor de R$ 400.000.000 
(Quatrocentos Milhões de Reais).

Considerando que existe hoje no país um reco-
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do Programa 
de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH 
para atender aos cidadãos de baixa renda do municí-
pio de General Carneiro/MT.

Com os argumentos acima expostos, justifico a 
indicação aguardando o pronto atendimento pelo ór-
gão responsável.

Sala das Sessões, 13 de maio de 2009. – Depu-
tado Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 4.068, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado das Ci-
dades, Márcio Fortes de Almeida, a neces-
sidade de liberar recursos do Programa de 
Subsídio à Habitação de Interesse Social 
– PSH para atender aos cidadãos de baixa 
renda do município de Diamantino/MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O princípio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia da moradia de maneira efe-
tiva a todos, mas estabelece como dever do Estado, 
nas esferas Federal, Estadual e Municipal, “promover 
programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico” (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade, comum aos entes públicos, 
são insuficientes, e que na prática representam mais 
as responsabilidades do que o poder de realizações.

Criado há seis anos, o Programa de Subsídio à 
Habitação de Interesse Social (PSH) oferece acesso a 
moradia adequada a cidadãos de baixa renda por inter-
médio da concessão de subsídios. O PSH está presente 
em mais de 2.400 municípios brasileiros, sendo em sua 
maioria (84%) cidades com menos de 40.000 habitantes, 
distribuídos nos 27 estados brasileiros, sendo que, do 
total, 69% possuem menos de 20.000 habitantes.

O PSH é operado com recursos provenientes do 
Orçamento Geral da União (OGU) e conta, ainda, com 
o aporte de contrapartida proveniente dos estados, DF 
e municípios, sob a forma de complementação aos 
subsídios oferecidos pelo programa. Objetivando dar 
continuidade às ações no combate ao déficit habitacio-
nal de nosso país, a Comissão de Desenvolvimento Ur-
bano da Câmara Federal apresentou uma proposta de 
emenda para o OGU/2009 no valor de R$ 400.000.000 
(Quatrocentos Milhões de Reais).

Considerando que existe hoje no país um reco-
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do Programa 
de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH 
para atender aos cidadãos de baixa renda do municí-
pio de Diamantino/MT.

Com os argumentos acima expostos, justifico a 
indicação aguardando o pronto atendimento pelo ór-
gão responsável.

Sala das Sessões, 13 de maio 2009. – Deputado 
Eliene Lima.
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INDICAÇÃO N.º 4.069, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado das Ci-
dades, Márcio Fortes de Almeida, a neces-
sidade de liberar recursos do Programa de 
Subsídio à Habitação de Interesse Social 
– PSH para atender aos cidadãos de baixa 
renda do município de Feliz Natal/MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O princípio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia da moradia de maneira efe-
tiva a todos, mas estabelece como dever do Estado, 
nas esferas Federal, Estadual e Municipal, “promover 
programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico” (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade, comum aos entes públicos, 
são insuficientes, e que na prática representam mais 
as responsabilidades do que o poder de realizações.

Criado há seis anos, o Programa de Subsídio à 
Habitação de Interesse Social (PSH) oferece acesso a 
moradia adequada a cidadãos de baixa renda por inter-
médio da concessão de subsídios. O PSH está presente 
em mais de 2.400 municípios brasileiros, sendo em sua 
maioria (84%) cidades com menos de 40.000 habitantes, 
distribuídos nos 27 estados brasileiros, sendo que, do 
total, 69% possuem menos de 20.000 habitantes.

O PSH é operado com recursos provenientes do 
Orçamento Geral da União (OGU) e conta, ainda, com 
o aporte de contrapartida proveniente dos estados, DF 
e municípios, sob a forma de complementação aos 
subsídios oferecidos pelo programa. Objetivando dar 
continuidade às ações no combate ao déficit habitacio-
nal de nosso país, a Comissão de Desenvolvimento Ur-
bano da Câmara Federal apresentou uma proposta de 
emenda para o OGU/2009 no valor de R$ 400.000.000 
(Quatrocentos Milhões de Reais).

Considerando que existe hoje no país um reco-
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do Programa 
de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH 
para atender aos cidadãos de baixa renda do municí-
pio de Feliz Natal/MT.

Com os argumentos acima expostos, justifico a 
indicação aguardando o pronto atendimento pelo ór-
gão responsável.

Sala das Sessões, 13 de maio de 2009. – Depu-
tado Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 4.070, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado das Cida-
des, Márcio Fortes de Almeida, a necessida-
de de liberar recursos do Programa de Sub-
sídio à Habitação de Interesse Social – PSH 
para atender aos cidadãos de baixa renda do 
município de Figueirópolis D´Oeste/MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O princípio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia da moradia de maneira efe-
tiva a todos, mas estabelece como dever do Estado, 
nas esferas Federal, Estadual e Municipal, “promover 
programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico” (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade, comum aos entes públicos, 
são insuficientes, e que na prática representam mais 
as responsabilidades do que o poder de realizações.

Criado há seis anos, o Programa de Subsídio à 
Habitação de Interesse Social (PSH) oferece acesso a 
moradia adequada a cidadãos de baixa renda por inter-
médio da concessão de subsídios. O PSH está presente 
em mais de 2.400 municípios brasileiros, sendo em sua 
maioria (84%) cidades com menos de 40.000 habitantes, 
distribuídos nos 27 estados brasileiros, sendo que, do 
total, 69% possuem menos de 20.000 habitantes.

O PSH é operado com recursos provenientes do 
Orçamento Geral da União (OGU) e conta, ainda, com 
o aporte de contrapartida proveniente dos estados, DF 
e municípios, sob a forma de complementação aos 
subsídios oferecidos pelo programa. Objetivando dar 
continuidade às ações no combate ao déficit habitacio-
nal de nosso país, a Comissão de Desenvolvimento Ur-
bano da Câmara Federal apresentou uma proposta de 
emenda para o OGU/2009 no valor de R$ 400.000.000 
(Quatrocentos Milhões de Reais).

Considerando que existe hoje no país um reco-
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do Programa 
de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH 
para atender aos cidadãos de baixa renda do municí-
pio de Figueirópolis D´Oeste/MT.

Com os argumentos acima expostos, justifico a 
indicação aguardando o pronto atendimento pelo ór-
gão responsável.

Sala das Sessões, 13 de maio de 2009. – Depu-
tado Eliene Lima.
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INDICAÇÃO Nº 4.071, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado das Cida-
des, Márcio Fortes de Almeida, a necessida-
de de liberar recursos do Programa de Sub-
sídio à Habitação de Interesse Social – PSH 
para atender aos cidadãos de baixa renda 
do município de Gaúcha do Norte/MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O princípio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia da moradia de maneira efe-
tiva a todos, mas estabelece como dever do Estado, 
nas esferas Federal, Estadual e Municipal, “promover 
programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico” (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade, comum aos entes públicos, 
são insuficientes, e que na prática representam mais 
as responsabilidades do que o poder de realizações.

Criado há seis anos, o Programa de Subsídio à 
Habitação de Interesse Social (PSH) oferece acesso a 
moradia adequada a cidadãos de baixa renda por inter-
médio da concessão de subsídios. O PSH está presente 
em mais de 2.400 municípios brasileiros, sendo em sua 
maioria (84%) cidades com menos de 40.000 habitantes, 
distribuídos nos 27 estados brasileiros, sendo que, do 
total, 69% possuem menos de 20.000 habitantes.

O PSH é operado com recursos provenientes do 
Orçamento Geral da União (OGU) e conta, ainda, com 
o aporte de contrapartida proveniente dos estados, DF 
e municípios, sob a forma de complementação aos 
subsídios oferecidos pelo programa. Objetivando dar 
continuidade às ações no combate ao déficit habitacio-
nal de nosso país, a Comissão de Desenvolvimento Ur-
bano da Câmara Federal apresentou uma proposta de 
emenda para o OGU/2009 no valor de R$ 400.000.000 
(Quatrocentos Milhões de Reais).

Considerando que existe hoje no país um reco-
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do Programa 
de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH 
para atender aos cidadãos de baixa renda do municí-
pio de Gaúcha do Norte/MT.

Com os argumentos acima expostos, justifico a 
indicação aguardando o pronto atendimento pelo ór-
gão responsável.

Sala das Sessões, 13 de maio de 2009. – Depu-
tado Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 4.072, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado das Ci-
dades, Márcio Fortes de Almeida, a neces-
sidade de liberar recursos do Programa de 
Subsídio à Habitação de Interesse Social 
– PSH para atender aos cidadãos de baixa 
renda do município de Indiavaí/MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O princípio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia da moradia de maneira efe-
tiva a todos, mas estabelece como dever do Estado, 
nas esferas Federal, Estadual e Municipal, “promover 
programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico” (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade, comum aos entes públicos, 
são insuficientes, e que na prática representam mais 
as responsabilidades do que o poder de realizações.

Criado há seis anos, o Programa de Subsídio à 
Habitação de Interesse Social (PSH) oferece acesso a 
moradia adequada a cidadãos de baixa renda por inter-
médio da concessão de subsídios. O PSH está presente 
em mais de 2.400 municípios brasileiros, sendo em sua 
maioria (84%) cidades com menos de 40.000 habitantes, 
distribuídos nos 27 estados brasileiros, sendo que, do 
total, 69% possuem menos de 20.000 habitantes.

O PSH é operado com recursos provenientes do 
Orçamento Geral da União (OGU) e conta, ainda, com 
o aporte de contrapartida proveniente dos estados, DF 
e municípios, sob a forma de complementação aos 
subsídios oferecidos pelo programa. Objetivando dar 
continuidade às ações no combate ao déficit habitacio-
nal de nosso país, a Comissão de Desenvolvimento Ur-
bano da Câmara Federal apresentou uma proposta de 
emenda para o OGU/2009 no valor de R$ 400.000.000 
(Quatrocentos Milhões de Reais).

Considerando que existe hoje no país um reco-
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do Programa 
de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH 
para atender aos cidadãos de baixa renda do municí-
pio de Indiavaí/MT.

Com os argumentos acima expostos, justifico a 
indicação aguardando o pronto atendimento pelo ór-
gão responsável.

Sala das Sessões, 13 de maio de 2009. – Depu-
tado Eliene Lima 
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INDICAÇÃO Nº 4.073, DE 2009 
(Do Sr. Eliene Lima)

Sugere ao Ministro de Estado das Ci-
dades, Márcio Fortes de Almeida, a neces-
sidade de liberar recursos do Programa de 
Subsídio à Habitação de Interesse Social 
– PSH para atender aos cidadãos de baixa 
renda do município de Dom Aquino/MT.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O princípio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia da moradia de maneira efe-
tiva a todos, mas estabelece como dever do Estado, 
nas esferas Federal, Estadual e Municipal, “promover 
programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico” (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade, comum aos entes públicos, 
são insuficientes, e que na prática representam mais 
as responsabilidades do que o poder de realizações.

Criado há seis anos, o Programa de Subsídio à 
Habitação de Interesse Social (PSH) oferece acesso a 
moradia adequada a cidadãos de baixa renda por inter-
médio da concessão de subsídios. O PSH está presente 
em mais de 2.400 municípios brasileiros, sendo em sua 
maioria (84%) cidades com menos de 40.000 habitantes, 
distribuídos nos 27 estados brasileiros, sendo que, do 
total, 69% possuem menos de 20.000 habitantes.

O PSH é operado com recursos provenientes do 
Orçamento Geral da União (OGU) e conta, ainda, com 
o aporte de contrapartida proveniente dos estados, DF 
e municípios, sob a forma de complementação aos 
subsídios oferecidos pelo programa. Objetivando dar 
continuidade às ações no combate ao déficit habitacio-
nal de nosso país, a Comissão de Desenvolvimento Ur-
bano da Câmara Federal apresentou uma proposta de 
emenda para o OGU/2009 no valor de R$ 400.000.000 
(Quatrocentos Milhões de Reais).

Considerando que existe hoje no país um reco-
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do Programa 
de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH 
para atender aos cidadãos de baixa renda do municí-
pio de Dom Aquino/MT.

Com os argumentos acima expostos, justifico a 
indicação aguardando o pronto atendimento pelo ór-
gão responsável. 

Sala das Sessões, 13 de maio de 2009. – Depu-
tado Eliene Lima.

INDICAÇÃO Nº 4.074, DE 2009 
(Do Sr. Domingos Dutra)

Sugere ao Ministro das Minas e Ener-
gia que sejam tomadas providências para 
efetivar a implementação do Programa Luz 
Para Todos no Assentamento Vale do Bar-
bosa, no Estado do Maranhão.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Exmº Sr. Ministro das Minas e Energia
A agilização do processo de implementação do 

Programa Luz Para Todos no Assentamento Vale do 
Barbosa, localizado à margem da MA 006 é o objeto 
desta indicação. 

Segundo informações do Vereador Municipal de 
Grajaú Jmarinaldo Alexandre da Silva, essa obra 
beneficiaria toda a população local.

Solicitamos que esta obra seja realizada com a 
maior brevidade possível, para que esta comunidade 
possam usufruir da melhoria de qualidade de vida ad-
vinda da chegada da energia elétrica.

Através desta indicação esperamos atender o 
pleito justo de moradores desta região. É um fato que 
onde este Programa é implantado observa-se uma 
melhoria na qualidade de vida dos menos favorecidos, 
um impacto positivo na economia, além de crescimento 
e desenvolvimento sócio-econômico. Assim, conside-
ramos justa e oportuna esta solicitação e esperamos 
que a sugestão seja analisada e atendida.

Sala das Sessões,  13 de maio de 2009. – De-
putado Domingos Dutra – PT/MA.

INDICAÇÃO Nº 4.075, DE 2009 
(Do Sr. Júlio Delgado)

Sugere ao Ministério dos Transportes 
alteração na regulamentação do serviço 
de transporte rodoviário interestadual de 
passageiros.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado dos 
Transportes:

A atual regulamentação sobre os locais em que 
são permitidos o embarque e o desembarque de pas-
sageiros das linhas rodoviárias interestaduais, mais 
especificamente o art. 40 do Decreto nº 2.521, de 20 
de março de 1998, prevê que essas operações po-
dem ser realizadas nos terminais das linhas, em seus 
respectivos pontos de seção ou nos pontos de para-
da. Adicionalmente, o inciso VI do art. 52 do citado 
Decreto determina que qualquer alteração de pontos 
de parada, desde que não coincidente com terminal 
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rodoviário, dependerá de aprovação prévia e expressa 
do Ministério dos Transportes.

Como era de se esperar, as disposições do Decre-
to nº 2.521/98 acabaram se refletindo nos regulamentos 
do serviço de transporte interestadual de passageiros 
expedidos pela Agência Nacional de Transportes Ter-
restres – ANTT, causando uma situação que, em nossa 
opinião, acaba por engessar a prestação desses servi-
ços, prejudicando a população usuária. Explicamos.

Em nosso entendimento, a ampliação dos pontos 
onde seria permitido o embarque e desembarque otimi-
zaria o atendimento aos usuários, na medida em que 
possibilitaria a redução de inúmeros deslocamentos, 
especialmente em áreas urbanas. Muitas vezes, o ci-
dadão se desloca por grandes distâncias até o terminal 
rodoviário, normalmente o único ponto de embarque 
na cidade, sendo que o ônibus, após a partida, acaba 
passando nas proximidades de sua casa.

Como solução para esse problema, poderiam ser 
criados pontos de parada alternativos, geralmente em 
comum com pontos de parada de ônibus urbanos, de 
forma otimizar a prestação do serviço. Conforme nossa 
sugestão, esses pontos poderiam ser regulamentados 
pelo Poder Público municipal, observadas condições 
mínimas operacionais e de segurança estipuladas em 
norma federal.

Sendo essa alteração um detalhamento opera-
cional do serviço, mais adequado para regulamento do 
que para texto de lei propriamente dita, sugerimos, por 
meio desta Indicação, a alteração no art. 40 do Decre-
to nº 2.521/98, de forma a incluir os pontos de ônibus 
urbanos definidos pela autoridade municipal entre os 
locais permitidos para o embarque e desembarque de 
passageiros do transporte rodoviário interestadual.

Certos de contar com a sensibilidade de V. Exª., 
esperamos ser atendidos no pleito aqui apresentado, 
para que possamos aprimorar a prestação dos servi-
ços de transporte de passageiros no Brasil. Reiterando 
nossos votos de estima e apreço, encaminhamos este 
documento para a elevada consideração de V. Exª.

Sala das Sessões, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Júlio Delgado.

INDICAÇÃO Nº 4.076, DE 2009 
(Do Sr. Rodrigo Rollemberg)

Sugere ao Ministro da Fazenda a no-
meação e posse da totalidade dos aprova-
dos remanescentes no último concurso pú-
blico realizado para o provimento de cargos 
de Procurador da Fazenda Nacional.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, 
Guido Mantega:

Por meio da presente Indicação, sugerimos a V. 
Exª. a adoção de todas as providências cabíveis vi-
sando à nomeação da totalidade dos candidatos ainda 
não convocados (aprovados remanescentes) do último 
concurso público realizado para o provimento de car-
gos de Procurador da Fazenda Nacional.

Deveras, tal medida contribuirá sobremaneira 
com o incremento dos cofres públicos, a partir de uma 
fiscalização mais efetiva (diminuição da sonegação 
fiscal), e do fortalecimento institucional da PGFN, o 
que em curto prazo refletirá positivamente na arreca-
dação da União. 

Hoje o cenário econômico global é delicado, bem 
como é questão extremamente delicada a que envolve 
qualquer atraso no que tange aos prazos de instalação 
das seccionais ainda não inauguradas da Procuradoria 
da Fazenda Nacional, bem como no que concerne ao 
preenchimento da totalidade dos cargos de Procurador 
da Fazenda Nacional criados por aquela que apelida-
mos de Lei da Super Receita.

Vê-se como fundamental, no presente momento, 
o fortalecimento da atuação da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional – PGFN, mediante o aumento de 
seu qualificado quadro de Procuradores, cujas funções 
estão diretamente relacionadas a atividades vitais para 
o bom funcionamento da economia do Estado, tais 
como fiscalização, inscrição e cobrança dos créditos 
devidos à União. 

Sem sombra de dúvida, a ampliação e o aprimo-
ramento desse quadro de Procuradores irão, aos olhos 
desta Casa Legislativa, gerar ao Erário efeitos extre-
mamente significativos, conforme se pode extrair da 
comparação de dados relativos ao número de procura-
dores em atividade e o total de recursos arrecadados 
pela PGFN ao longo dos últimos anos: em 2005, 2006, 
2007 e 2008, para os totais de 1.000, 1.200, 1.500 e 
1.800 procuradores em atividade, foram arrecadadas 
pela PGFN, respectivamente, as importâncias de R$ 
8,8 bilhões, R$ 9,6 bilhões, R$ 12,8 bilhões e R$ 16 
bilhões.

Por meio do exame dos relatórios de Gestão da 
PGFN nos últimos anos, podemos perceber que, a 
cada ingresso de 200 ou 300 novos Procuradores da 
Fazenda Nacional, a arrecadação Federal cresceu de 
três a quatro bilhões de reais. Portanto, quanto mais 
se investir nos recursos humanos da instituição – re-
ferimos-nos à nomeação dos aprovados restantes do 
último concurso – maior será o retorno em favor da 
sociedade, com relação a isso não restam dúvidas. 

Estamos convictos de que a convocação dos 
pouco mais de 300 aprovados remanescentes do úl-
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timo concurso de Procurador da Fazenda Nacional é 
medida simples, inteligente, oportuna e que pode, caso 
Vossa Excelência também assim entenda, contribuir 
muito para a economia do país no presente momento. 
Sabemos que a PGFN é órgão superavitário, órgão 
que se paga e que recuperaria, em dois ou três meses, 
quaisquer investimentos com o esgotamento da lista 
de aprovados do referido concurso, bem como com a 
implementação da infra-estrutura por ventura ainda 
necessária a esta imediata convocação. 

Deste modo, apoiaremos e sugerimos a convo-
cação imediata do contingente remanescente de apro-
vados no último concurso de Procurador da Fazenda 
Nacional e rogamos, ao Eminente Ministro, a tomada 
da referida providência, a qual, repete-se, aos olhos 
desta Casa – sítio onde tanto se tem discutido o as-
sunto nos meses que se seguiram à homologação do 
referido concurso – é medida que só trará benefícios 
ao Erário Federal, aumentando a fiscalização e a recu-
peração de créditos perdidos, e aliviando a ‘hoje desu-
mana’ carga de trabalho enfrentada diariamente para 
imensa maioria dos Procuradores da Fazenda. 

Ademais, a adoção da medida que ora sugeri-
mos contribuirá sobremaneira para a diminuição da 
rotatividade do quadro de procuradores da referida 
instituição; rotatividade que, segundo estudos que nos 
foram apresentados, é uma das mais significativas do 
funcionalismo público, característica que só contribui 
para o enfraquecimento da instituição PGFN, órgão 
vital para os cofres do Estado brasileiro.

Por fim, entendo – e tenho um Projeto de Lei 
neste sentido, o qual estabelece a obrigatoriedade 
de nomeação, pela Administração Pública, dos can-
didatos aprovados em concurso público, respeitado 
o número mínimo de vagas estabelecido no edital – , 
que os candidatos aprovados devem ser convocados 
e nomeados. 

In casu, sabe-se que o edital do referido con-
curso (edital 35/2007/ESAF) não é pétreo, mas sim 
para 250 vagas e mais todas as que existirem e fo-
rem criadas no prazo do concurso. Pelo que pude 
examinar, já foram nomeados 520 (quinhentos e vinte 
aprovados) até o momento, ainda há disponíveis e cria-
das pela Lei da Super Receita, mais 604 vagas. Basta 
a nomeação de 300 candidatos que a lista se esgota, 
uma vez que os demais são candidatos que pediram 
fim de fila por terem assumido outros cargos. Ademais, 
o concurso será prorrogado por mais um ano a partir 
de 1º de julho, até 1º de julho de 2010. 

Importante frisar que é costume na AGU/PFN 
nomear todos os candidatos aprovados no concurso 
constantes das listas. O que importa, agora, é garantir 
que no atual concurso o mesmo se repita, aceleran-

do-se as nomeações, tornando seus números mais 
robustos, para que se permita, aos cofres públicos, o 
ganho significativo que se pretende, bem como uma 
melhora significativa na fiscalização e cobrança dos 
créditos tributários.

Portanto, quanto mais cedo a lista de aprovados 
se esgotar, mais o Erário se beneficiará desta impor-
tante providência e mais cedo a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional poderá cumprir os preceitos da Lei 
da Super Receita, fiscalizando melhor, recuperando e 
executando créditos da dívida ativa que encontram-se 
amontoados, muitos dos quais prescrevendo diariamen-
te por falta de um número suficiente de Procuradores da 
Fazenda, sobretudo depois da absorção das demandas 
previdenciárias, após a lei 11.457/2007.

Entendo, ademais, que, ao lado do interesse 
público já exposto acima, que suplanta quaisquer 
interesses particulares dos aprovados, o esgo-
tamento da lista de aprovados do último concur-
so – sobretudo se levados em conta os inúmeros 
transtornos que se seguiram ao defeituoso edital 
de regramento n.º 35/2007/ESAF do último con-
curso – a par de contribuir definitivamente para a 
melhoria da arrecadação federal e diminuição da 
sonegação fiscal, é medida que prestigia os prin-
cípios constitucionais da boa-fé e da eficiência 
administrativa, o que nos dá a certeza de que Vos-
sa Excelência, o Presidente do Conselho Superior 
da AGU – Ministro José Antônio Dias Toffoli, bem 
como a Ministra-Chefe da Casa Civil – Sra. Dilma 
Rousseff – , demonstrarão ao nomear e dar posse 
a todos os aprovados ainda não convocados do 
último concurso da PFN.

São estas as razões nos levam a sugerir o apro-
veitamento imediato dos cerca de trezentos candidatos 
remanescentes do último concurso público realizado, 
para o provimento de cargos de Procurador da Fa-
zenda Nacional (relação nominal constante do Edital 
ESAF n.º 51, de 11 de agosto de 2008), isto é, que a 
lista de aprovados do último concurso seja esgotada 
em sua totalidade, nomeando-se (durante o prazo de 
validade do certame que, conforme declarado por Vos-
sa Excelência, publicamente, será prorrogado até o 
mês de julho de 2010) todos os candidatos aprovados 
– como aliás ocorreu em todos os últimos concursos 
para o referido cargo.

A propósito, gostaríamos de frisar, ainda, o quão 
acirrada foi a concorrência pelos cargos de Procura-
dor da Fazenda no último concurso realizado. Apro-
ximadamente 35.000 pessoas se inscreveram para 
a oferta “inicial” de 250 vagas. Para se ter uma idéia, 
nos concursos anteriores, o número de inscritos variou 
em torno de 7 a 8 mil candidatos. Todos os candidatos 
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aprovados, portanto, demonstraram a qualificação que 
se busca para o exercício dos cargos de Procurador 
da Fazenda Nacional. 

No que tange à disponibilidade de vagas para 
o ingresso dos candidatos que aguardam nomeação, 
cabe lembrar tanto a criação de 1.200 cargos de Pro-
curador da Fazenda Nacional, pela Lei n.º 11.457/2007, 
quanto o saldo remanescente de provimento de cargos 
efetivos da área jurídica no âmbito do Poder Executivo 
Federal, no total de 1.364 cargos, constante do Decreto 
n.º 6.742, de 14 de janeiro de 2009. 

Sabe-se há hoje mais de 600 cargos de Procu-
rador da Fazenda Nacional disponíveis e a preencher, 
criados pela Lei da Super Receita (Lei n.º 11.457/2007) 
e pouco mais de 300 aprovados remanescentes a 
nomear. 

Certo, portanto, de que o assunto ainda se res-
sente do justo trato político em âmbito federal e na 
convicção de que receberemos de V. Exª. a devida 
atenção, sugerimos a presente medida. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Rodrigo Rollemberg, Líder do PSB.

INDICAÇÃO Nº 4.077, DE 2009 
(Do Sr. Rodrigo Rollemberg)

Sugere a Ministra Chefe da Casa Civil 
da Presidência da República a nomeação 
e posse da totalidade dos aprovados re-
manescentes no último concurso público 
realizado para o provimento de cargos de 
Procurador da Fazenda Nacional.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssima Senhora Ministra-Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República, Dilma Rousseff:

Por meio da presente Indicação, sugerimos a V. 
Exª. a adoção de todas as providências cabíveis vi-
sando à nomeação da totalidade dos candidatos ainda 
não convocados (aprovados remanescentes) do último 
concurso público realizado para o provimento de car-
gos de Procurador da Fazenda Nacional.

Deveras, tal medida contribuirá sobremaneira 
com o incremento dos cofres públicos, a partir de uma 
fiscalização mais efetiva (diminuição da sonegação 
fiscal), e do fortalecimento institucional da PGFN, o 
que em curto prazo refletirá positivamente na arreca-
dação da União. 

Hoje o cenário econômico global é delicado, bem 
como é questão extremamente delicada a que envolve 
qualquer atraso no que tange aos prazos de instalação 
das seccionais ainda não inauguradas da Procuradoria 
da Fazenda Nacional, bem como no que concerne ao 
preenchimento da totalidade dos cargos de Procurador 

da Fazenda Nacional criados por aquela que apelida-
mos de Lei da Super Receita.

Vê-se como fundamental, no presente momento, 
o fortalecimento da atuação da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional – PGFN, mediante o aumento de 
seu qualificado quadro de Procuradores, cujas funções 
estão diretamente relacionadas a atividades vitais para 
o bom funcionamento da economia do Estado, tais 
como fiscalização, inscrição e cobrança dos créditos 
devidos à União. 

Sem sombra de dúvida, a ampliação e o aprimo-
ramento desse quadro de Procuradores irão, aos olhos 
desta Casa Legislativa, gerar ao Erário efeitos extre-
mamente significativos, conforme se pode extrair da 
comparação de dados relativos ao número de procura-
dores em atividade e o total de recursos arrecadados 
pela PGFN ao longo dos últimos anos: em 2005, 2006, 
2007 e 2008, para os totais de 1.000, 1.200, 1.500 e 
1.800 procuradores em atividade, foram arrecadadas 
pela PGFN, respectivamente, as importâncias de R$ 
8,8 bilhões, R$ 9,6 bilhões, R$ 12,8 bilhões e R$ 16 
bilhões.

Por meio do exame dos relatórios de Gestão da 
PGFN nos últimos anos, podemos perceber que, a 
cada ingresso de 200 ou 300 novos Procuradores da 
Fazenda Nacional, a arrecadação Federal cresceu de 
três a quatro bilhões de reais. Portanto, quanto mais 
se investir nos recursos humanos da instituição – re-
ferimos-nos à nomeação dos aprovados restantes do 
último concurso – maior será o retorno em favor da 
sociedade, com relação a isso não restam dúvidas. 

Estamos convictos de que a convocação dos 
pouco mais de 300 aprovados remanescentes do úl-
timo concurso de Procurador da Fazenda Nacional é 
medida simples, inteligente, oportuna e que pode, caso 
Vossa Excelência também assim entenda, contribuir 
muito para a economia do país no presente momento. 
Sabemos que a PGFN é órgão superavitário, órgão 
que se paga e que recuperaria, em dois ou três meses, 
quaisquer investimentos com o esgotamento da lista 
de aprovados do referido concurso, bem como com a 
implementação da infra-estrutura por ventura ainda 
necessária a esta imediata convocação. 

Deste modo, apoiaremos e sugerimos a convo-
cação imediata do contingente remanescente de apro-
vados no último concurso de Procurador da Fazenda 
Nacional e rogamos, a Eminente Ministra, a tomada da 
referida providência, a qual, repete-se, aos olhos desta 
Casa – sítio onde tanto se tem discutido o assunto nos 
meses que se seguiram à homologação do referido 
concurso – é medida que só trará benefícios ao Erário 
Federal, aumentando a fiscalização e a recuperação 
de créditos perdidos, e aliviando a ‘hoje desumana’ 
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carga de trabalho enfrentada diariamente para imensa 
maioria dos Procuradores da Fazenda. 

Ademais, a adoção da medida que ora sugeri-
mos contribuirá sobremaneira para a diminuição da 
rotatividade do quadro de procuradores da referida 
instituição; rotatividade que, segundo estudos que nos 
foram apresentados, é uma das mais significativas do 
funcionalismo público, característica que só contribui 
para o enfraquecimento da instituição PGFN, órgão 
vital para os cofres do Estado brasileiro.

Por fim, entendo – e tenho um Projeto de Lei 
neste sentido, o qual estabelece a obrigatoriedade 
de nomeação, pela Administração Pública, dos can-
didatos aprovados em concurso público, respeitado 
o número mínimo de vagas estabelecido no edital – , 
que os candidatos aprovados devem ser convocados 
e nomeados. 

In casu, sabe-se que o edital do referido con-
curso (edital 35/2007/ESAF) não é pétreo, mas sim 
para 250 vagas e mais todas as que existirem e fo-
rem criadas no prazo do concurso. Pelo que pude 
examinar, já foram nomeados 520 (quinhentos e vinte 
aprovados) até o momento, ainda há disponíveis e cria-
das pela Lei da Super Receita, mais 604 vagas. Basta 
a nomeação de 300 candidatos que a lista se esgota, 
uma vez que os demais são candidatos que pediram 
fim de fila por terem assumido outros cargos. Ademais, 
o concurso será prorrogado por mais um ano a partir 
de 1º de julho, até 1º de julho de 2010. 

Importante frisar que é costume na AGU/PFN 
nomear todos os candidatos aprovados no concurso 
constantes das listas. O que importa, agora, é garantir 
que no atual concurso o mesmo se repita, aceleran-
do-se as nomeações, tornando seus números mais 
robustos, para que se permita, aos cofres públicos, o 
ganho significativo que se pretende, bem como uma 
melhora significativa na fiscalização e cobrança dos 
créditos tributários.

Portanto, quanto mais cedo a lista de aprovados 
se esgotar, mais o Erário se beneficiará desta impor-
tante providência e mais cedo a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional poderá cumprir os preceitos da Lei 
da Super Receita, fiscalizando melhor, recuperando e 
executando créditos da dívida ativa que encontram-se 
amontoados, muitos dos quais prescrevendo diariamen-
te por falta de um número suficiente de Procuradores da 
Fazenda, sobretudo depois da absorção das demandas 
previdenciárias, após a lei 11.457/2007.

Entendo, ademais, que, ao lado do interesse 
público já exposto acima, que suplanta quaisquer 
interesses particulares dos aprovados, o esgo-
tamento da lista de aprovados do último concur-
so – sobretudo se levados em conta os inúmeros 

transtornos que se seguiram ao defeituoso edital de 
regramento n.º 35/2007/ESAF do último concurso – 
a par de contribuir definitivamente para a melhoria 
da arrecadação federal e diminuição da sonegação 
fiscal, é medida que prestigia os princípios consti-
tucionais da boa-fé e da eficiência administrativa, 
o que nos dá a certeza de que Vossa Excelência, 
o Ministro da Fazenda, bem como o Presidente do 
Conselho Superior da AGU – Ministro José Antô-
nio Dias Toffoli – , demonstrarão ao nomear e dar 
posse a todos os aprovados ainda não convocados 
do último concurso da PFN.

São estas as razões nos levam a sugerir o apro-
veitamento imediato dos cerca de trezentos candidatos 
remanescentes do último concurso público realizado, 
para o provimento de cargos de Procurador da Fa-
zenda Nacional (relação nominal constante do Edital 
ESAF n.º 51, de 11 de agosto de 2008), isto é, que a 
lista de aprovados do último concurso seja esgotada 
em sua totalidade, nomeando-se (durante o prazo de 
validade do certame que, conforme declarado por Vos-
sa Excelência, publicamente, será prorrogado até o 
mês de julho de 2010) todos os candidatos aprovados 
– como aliás ocorreu em todos os últimos concursos 
para o referido cargo.

A propósito, gostaríamos de frisar, ainda, o quão 
acirrada foi a concorrência pelos cargos de Procura-
dor da Fazenda no último concurso realizado. Apro-
ximadamente 35.000 pessoas se inscreveram para 
a oferta “inicial” de 250 vagas. Para se ter uma idéia, 
nos concursos anteriores, o número de inscritos variou 
em torno de 7 a 8 mil candidatos. Todos os candidatos 
aprovados, portanto, demonstraram a qualificação que 
se busca para o exercício dos cargos de Procurador 
da Fazenda Nacional. 

No que tange à disponibilidade de vagas para 
o ingresso dos candidatos que aguardam nomeação, 
cabe lembrar tanto a criação de 1.200 cargos de Pro-
curador da Fazenda Nacional, pela Lei n.º 11.457/2007, 
quanto o saldo remanescente de provimento de cargos 
efetivos da área jurídica no âmbito do Poder Executivo 
Federal, no total de 1.364 cargos, constante do Decreto 
n.º 6.742, de 14 de janeiro de 2009. 

Sabe-se há hoje mais de 600 cargos de Procurador 
da Fazenda Nacional disponíveis e a preencher, criados 
pela Lei da Super Receita (Lei n.º 11.457/2007) e pouco 
mais de 300 aprovados remanescentes a nomear. 

Certo, portanto, de que o assunto ainda se res-
sente do justo trato político em âmbito federal e na 
convicção de que receberemos de V. Exª. a devida 
atenção, sugerimos a presente medida. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Rodrigo Rollemberg, Líder do PSB.
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INDICAÇÃO Nº 4.079, DE 2009 
(Do Sr. Rodrigo Rollemberg)

Sugere ao Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, a nomeação e posse 
da totalidade dos aprovados remanescentes 
no último concurso público realizado para 
o provimento de cargos de Procurador da 
Fazenda Nacional.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo Silva:

Por meio da presente Indicação, sugerimos a V. 
Exª. a adoção de todas as providências cabíveis vi-
sando à nomeação da totalidade dos candidatos ainda 
não convocados (aprovados remanescentes) do último 
concurso público realizado para o provimento de car-
gos de Procurador da Fazenda Nacional.

Deveras, tal medida contribuirá sobremaneira 
com o incremento dos cofres públicos, a partir de uma 
fiscalização mais efetiva (diminuição da sonegação 
fiscal), e do fortalecimento institucional da PGFN, o 
que em curto prazo refletirá positivamente na arreca-
dação da União. 

Hoje o cenário econômico global é delicado, bem 
como é questão extremamente delicada a que envolve 
qualquer atraso no que tange aos prazos de instalação 
das seccionais ainda não inauguradas da Procuradoria 
da Fazenda Nacional, bem como no que concerne ao 
preenchimento da totalidade dos cargos de Procurador 
da Fazenda Nacional criados por aquela que apelida-
mos de Lei da Super Receita.

Vê-se como fundamental, no presente momento, 
o fortalecimento da atuação da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional – PGFN, mediante o aumento de 
seu qualificado quadro de Procuradores, cujas funções 
estão diretamente relacionadas a atividades vitais para 
o bom funcionamento da economia do Estado, tais 
como fiscalização, inscrição e cobrança dos créditos 
devidos à União. 

Sem sombra de dúvida, a ampliação e o aprimo-
ramento desse quadro de Procuradores irão, aos olhos 
desta Casa Legislativa, gerar ao Erário efeitos extre-
mamente significativos, conforme se pode extrair da 
comparação de dados relativos ao número de procura-
dores em atividade e o total de recursos arrecadados 
pela PGFN ao longo dos últimos anos: em 2005, 2006, 
2007 e 2008, para os totais de 1.000, 1.200, 1.500 e 
1.800 procuradores em atividade, foram arrecadadas 
pela PGFN, respectivamente, as importâncias de R$ 
8,8 bilhões, R$ 9,6 bilhões, R$ 12,8 bilhões e R$ 16 
bilhões.

Por meio do exame dos relatórios de Gestão da 
PGFN nos últimos anos, podemos perceber que, a 
cada ingresso de 200 ou 300 novos Procuradores da 
Fazenda Nacional, a arrecadação Federal cresceu de 
três a quatro bilhões de reais. Portanto, quanto mais 
se investir nos recursos humanos da instituição – re-
ferimos-nos à nomeação dos aprovados restantes do 
último concurso – maior será o retorno em favor da 
sociedade, com relação a isso não restam dúvidas. 

Estamos convictos de que a convocação dos 
pouco mais de 300 aprovados remanescentes do úl-
timo concurso de Procurador da Fazenda Nacional é 
medida simples, inteligente, oportuna e que pode, caso 
Vossa Excelência também assim entenda, contribuir 
muito para a economia do país no presente momento. 
Sabemos que a PGFN é órgão superavitário, órgão 
que se paga e que recuperaria, em dois ou três meses, 
quaisquer investimentos com o esgotamento da lista 
de aprovados do referido concurso, bem como com a 
implementação da infra-estrutura por ventura ainda 
necessária a esta imediata convocação. 

Deste modo, apoiaremos e sugerimos a convo-
cação imediata do contingente remanescente de apro-
vados no último concurso de Procurador da Fazenda 
Nacional e rogamos, ao Eminente Ministro, a tomada 
da referida providência, a qual, repete-se, aos olhos 
desta Casa – sítio onde tanto se tem discutido o as-
sunto nos meses que se seguiram à homologação do 
referido concurso – é medida que só trará benefícios 
ao Erário Federal, aumentando a fiscalização e a recu-
peração de créditos perdidos, e aliviando a ‘hoje desu-
mana’ carga de trabalho enfrentada diariamente para 
imensa maioria dos Procuradores da Fazenda. 

Ademais, a adoção da medida que ora sugeri-
mos contribuirá sobremaneira para a diminuição da 
rotatividade do quadro de procuradores da referida 
instituição; rotatividade que, segundo estudos que nos 
foram apresentados, é uma das mais significativas do 
funcionalismo público, característica que só contribui 
para o enfraquecimento da instituição PGFN, órgão 
vital para os cofres do Estado brasileiro.

Por fim, entendo – e tenho um Projeto de Lei 
neste sentido, o qual estabelece a obrigatoriedade 
de nomeação, pela Administração Pública, dos can-
didatos aprovados em concurso público, respeitado 
o número mínimo de vagas estabelecido no edital – , 
que os candidatos aprovados devem ser convocados 
e nomeados. 

In casu, sabe-se que o edital do referido con-
curso (edital 35/2007/ESAF) não é pétreo, mas sim 
para 250 vagas e mais todas as que existirem e fo-
rem criadas no prazo do concurso. Pelo que pude 
examinar, já foram nomeados 520 (quinhentos e vinte 
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aprovados) até o momento, ainda há disponíveis e cria-
das pela Lei da Super Receita, mais 604 vagas. Basta 
a nomeação de 300 candidatos que a lista se esgota, 
uma vez que os demais são candidatos que pediram 
fim de fila por terem assumido outros cargos. Ademais, 
o concurso será prorrogado por mais um ano a partir 
de 1º de julho, até 1º de julho de 2010. 

Importante frisar que é costume na AGU/PFN 
nomear todos os candidatos aprovados no concurso 
constantes das listas. O que importa, agora, é garantir 
que no atual concurso o mesmo se repita, aceleran-
do-se as nomeações, tornando seus números mais 
robustos, para que se permita, aos cofres públicos, o 
ganho significativo que se pretende, bem como uma 
melhora significativa na fiscalização e cobrança dos 
créditos tributários.

Portanto, quanto mais cedo a lista de aprovados 
se esgotar, mais o Erário se beneficiará desta impor-
tante providência e mais cedo a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional poderá cumprir os preceitos da Lei 
da Super Receita, fiscalizando melhor, recuperando e 
executando créditos da dívida ativa que encontram-se 
amontoados, muitos dos quais prescrevendo diariamen-
te por falta de um número suficiente de Procuradores da 
Fazenda, sobretudo depois da absorção das demandas 
previdenciárias, após a lei 11.457/2007.

Entendo, ademais, que, ao lado do interesse 
público já exposto acima, que suplanta quaisquer 
interesses particulares dos aprovados, o esgo-
tamento da lista de aprovados do último concur-
so – sobretudo se levados em conta os inúmeros 
transtornos que se seguiram ao defeituoso edital 
de regramento n.º 35/2007/ESAF do último con-
curso – a par de contribuir definitivamente para a 
melhoria da arrecadação federal e diminuição da 
sonegação fiscal, é medida que prestigia os prin-
cípios constitucionais da boa-fé e da eficiência 
administrativa, o que nos dá a certeza de que Vos-
sa Excelência, o Presidente do Conselho Superior 
da AGU – Ministro José Antônio Dias Toffoli, bem 
como a Ministra-Chefe da Casa Civil – Sra. Dilma 
Rousseff – , demonstrarão ao nomear e dar posse 
a todos os aprovados ainda não convocados do 
último concurso da PFN.

São estas as razões nos levam a sugerir o apro-
veitamento imediato dos cerca de trezentos candidatos 
remanescentes do último concurso público realizado, 
para o provimento de cargos de Procurador da Fa-
zenda Nacional (relação nominal constante do Edital 
ESAF n.º 51, de 11 de agosto de 2008), isto é, que a 
lista de aprovados do último concurso seja esgotada 
em sua totalidade, nomeando-se (durante o prazo de 
validade do certame que, conforme declarado por Vos-

sa Excelência, publicamente, será prorrogado até o 
mês de julho de 2010) todos os candidatos aprovados 
– como aliás ocorreu em todos os últimos concursos 
para o referido cargo.

A propósito, gostaríamos de frisar, ainda, o quão 
acirrada foi a concorrência pelos cargos de Procura-
dor da Fazenda no último concurso realizado. Apro-
ximadamente 35.000 pessoas se inscreveram para 
a oferta “inicial” de 250 vagas. Para se ter uma idéia, 
nos concursos anteriores, o número de inscritos variou 
em torno de 7 a 8 mil candidatos. Todos os candidatos 
aprovados, portanto, demonstraram a qualificação que 
se busca para o exercício dos cargos de Procurador 
da Fazenda Nacional. 

No que tange à disponibilidade de vagas para 
o ingresso dos candidatos que aguardam nomeação, 
cabe lembrar tanto a criação de 1.200 cargos de Pro-
curador da Fazenda Nacional, pela Lei n.º 11.457/2007, 
quanto o saldo remanescente de provimento de cargos 
efetivos da área jurídica no âmbito do Poder Executivo 
Federal, no total de 1.364 cargos, constante do Decreto 
n.º 6.742, de 14 de janeiro de 2009. 

Sabe-se há hoje mais de 600 cargos de Procu-
rador da Fazenda Nacional disponíveis e a preencher, 
criados pela Lei da Super Receita (Lei n.º 11.457/2007) 
e pouco mais de 300 aprovados remanescentes a 
nomear. 

Certo, portanto, de que o assunto ainda se res-
sente do justo trato político em âmbito federal e na 
convicção de que receberemos de V. Exª. a devida 
atenção, sugerimos a presente medida. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Rodrigo Rollemberg, Líder do PSB.

INDICAÇÃO Nº 4.081, DE 2009 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministro do Meio Ambien-
te a adoção de medidas urgentes visando 
a fiscalização e apuração de denúncias 
de venda irregular de insetos amazônicos 
através da rede mundial de computadores 
– Internet.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Meio Am-
biente:

A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa. 
para apresentar a seguinte indicação:

Segundo matéria publicada pelo Globo Amazô-
nia, borboletas, formigas, besouros e mariposas bra-
sileiras estão sendo vendidas em portais estrangeiros 
da rede mundial de computadores. Algumas espécies 
comercializadas estão na lista internacional de animais 
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ameaçados de extinção, elaborada pela União Mundial 
para a Natureza (IUCN).

De acordo com informações de um portal de 
vendas da França, a maioria dos insetos brasileiros é 
originária de fazendas em Santa Catarina. O Ibama in-
formou que estas fazendas têm autorização para criar 
borboletas para a venda, porém sem a permissão para 
capturá-las na natureza. 

Considerando que a captura desenfreada de in-
setos na natureza pode criar uma extinção local, soli-
citamos de V. Exa. providências imediatas no sentido 
de fiscalizar e apurar as denúncias de venda irregular 
de insetos amazônicos na rede mundial de computa-
dores e, caso confirmada tais denúncias, que sejam 
adotadas as medidas cabíveis de punição. 

Sala das Sessões,  14 de maio de 2009. – Depu-
tada Vanessa Grazziotin – PCdoB/AM.

RECURSO Nº 270, DE 2009 
(Do Sr. Paes Landim e outros)

Contra a apreciação conclusiva da Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, sobre o Projeto de Lei nº 1.033/2003, 
que Institui o salário adicional de pericu-
losidade para os vigilantes e empregados 
em transporte de valores.

Despacho: Apense-se à(ao) REC-
266/2009 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Senhor Presidente,
Os Deputados abaixo assinados, com base nos 

art. 132, § 2º, e art. 58 § 1º do Regimento Interno, 
recorrem ao Plenário contra a apreciação conclusiva 
do Projeto de Lei nº 1033/2003, que “Institui o salá-
rio adicional de periculosidade para os vigilantes e 
empregados em transporte de valores.” e o Projeto 
de Lei 1562/2007, que “Acrescenta-se § 3º ao art. 
193 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
para garantir o percebimento de adicional de peri-
culosidade ao trabalhador que exercer suas ativida-
des sujeito a elevados riscos de roubos ou outras 
espécies de violência física, acidentes de trânsito e 
acidentes do trabalho.”, apensado, discutidos e vo-
tados nos termos do art. 58, § 2º, da Constituição 
Federal, pela Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania – CCJC, conforme anúncio publicado 
no Diário da Câmara dos Deputados, de 08/05/2009, 
pelas seguintes razões:

1. O Projeto de Lei em questão, de auto-
ria da Deputada Vanessa Grazziotin (PCdoB/

AM), foi aprovado inicialmente pela Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público – CTASP e, por último, na Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania – 
CCJC.

2. O Projeto de lei, que anteriormente 
tratava apenas de adicional de periculosida-
de para vigilantes, com o apensamento do 
Projeto de Lei nº 1562/2007, foi aprovado 
com redação ampla, de forma a garantir o 
adicional para todos os trabalhadores que 
exercerem suas atividades sujeitas a riscos 
de roubos ou outras espécies de violência 
física, bem como de acidentes de trânsito e 
do trabalho.

3. Verifica-se, assim, a excessiva amplia-
ção do alcance do adicional, pois, na prática, 
todos trabalhadores farão jus ao benefício, 
uma vez que, em se tratando de segurança e 
acidente de trabalho, todos os trabalhadores, 
independentemente da atividade exercida, 
estarão expostos ao risco de roubo, violência 
e acidentes de trânsito.

4. As mudanças propostas na legislação 
trabalhista trazem de maneira abrangente e 
irrestrita indefinições de ordem jurídica e prá-
tica, tendo em vista que assevera tratamento a 
uma categoria de trabalhadores considerando 
situações a que todos os cidadãos estão su-
jeitos e não somente os vigilantes.

5. Dessa forma, o projeto de lei gera in-
segurança jurídica para as empresas e para 
o próprio Governo, que utiliza postos de vigi-
lância privada para a guarda de edifícios pú-
blicos e terá que responder, certamente, com 
um enorme impacto financeiro gerado pelo 
pagamento do benefício.

6. A Consolidação das Leis do Trabalho 
tratou do pagamento do adicional como exce-
ção e não como regra. Por sua vez, a cons-
tituinte de 1988 não inseriu modificação ao 
texto Celetista. Conservou “a excepcionalidade 
na concessão do adicional, além de priorizar 
a adoção de medidas de saúde e segurança 
no trabalho”.

7. Além do mais, o texto aprovado não 
tratou das hipóteses em que os trabalhado-
res já recebem o adicional de periculosidade 
assegurado por Convenções Coletivas de 
Trabalho, das respectivas categorias.

8. Por fim, trata-se de matéria que, por 
sua complexidade e abrangência, deve ser 
exaustivamente analisada e debatida pela 
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composição Plenária da Casa, para que não 
venhamos a ter uma legislação que irá abar-
rotar o nosso Poder Judiciário, com demandas 
desnecessárias.

Sala das Sessões, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado Paes Landim.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Proposição: REC 0270/09

Autor: PAES LANDIM E OUTROS

Data de Apresentação: 14/05/2009 3:14:00 PM

Ementa: Recorre contra a apreciação conclusiva da 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei nº 1033/2003, que Institui o sa-
lário adicional de periculosidade para os vigilantes e 
empregados em transporte de valores.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas:
Confirmadas: 098
Não Conferem: 004
Fora do Exercício: 000
Repetidas: 001
Ilegíveis: 000
Retiradas: 000
Total: 103

Assinaturas Confirmadas

1 – EUGÊNIO RABELO (PP – CE)
2 – FERNANDO MELO (PT – AC)
3 – MARCELO SERAFIM (PSB – AM)
4 – PEDRO WILSON (PT – GO)
5 – SILAS BRASILEIRO (PMDB – MG)
6 – EDUARDO GOMES (PSDB – TO)
7 – JOVAIR ARANTES (PTB – GO)
8 – WILSON BRAGA (PMDB – PB)
9 – JERÔNIMO REIS (DEM – SE)
10 – JOSÉ MAIA FILHO (DEM – PI)
11 – RATINHO JUNIOR (PSC – PR)
12 – MARCONDES GADELHA (PSB – PB)
13 – ANSELMO DE JESUS (PT – RO)
14 – CARLOS ALBERTO CANUTO (PMDB – AL)
15 – NEILTON MULIM (PR – RJ)
16 – NELSON TRAD (PMDB – MS)
17 – JOSÉ OTÁVIO GERMANO (PP – RS)
18 – TATICO (PTB – GO)
19 – ZEQUINHA MARINHO (PMDB – PA)
20 – LEONARDO VILELA (PSDB – GO)
21 – ANTÔNIO ANDRADE (PMDB – MG)
22 – BERNARDO ARISTON (PMDB – RJ)
23 – ANTONIO BULHÕES (PMDB – SP)
24 – PAES LANDIM (PTB – PI)

25 – JÚLIO DELGADO (PSB – MG)
26 – DAGOBERTO (PDT – MS)
27 – MOACIR MICHELETTO (PMDB – PR)
28 – ULDURICO PINTO (PMN – BA)
29 – FÉLIX MENDONÇA (DEM – BA)
30 – ROBERTO BRITTO (PP – BA)
31 – POMPEO DE MATTOS (PDT – RS)
32 – DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP)
33 – MANATO (PDT – ES)
34 – VILSON COVATTI (PP – RS)
35 – CELSO MALDANER (PMDB – SC)
36 – ACÉLIO CASAGRANDE (PMDB – SC)
37 – MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC – MG)
38 – MOREIRA MENDES (PPS – RO)
39 – ANTONIO FEIJÃO (PSDB – AP)
40 – CLEBER VERDE (PRB – MA)
41 – ANTONIO CRUZ (PP – MS)
42 – ZÉ GERARDO (PMDB – CE)
43 – ENIO BACCI (PDT – RS)
44 – LIRA MAIA (DEM – PA)
45 – GONZAGA PATRIOTA (PSB – PE)
46 – EDUARDO VALVERDE (PT – RO)
47 – EUDES XAVIER (PT – CE)
48 – ELIENE LIMA (PP – MT)
49 – ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS)
50 – LINDOMAR GARÇON (PV – RO)
51 – NELSON MEURER (PP – PR)
52 – ADEMIR CAMILO (PDT – MG)
53 – FRANCISCO RODRIGUES (DEM – RR)
54 – CARLOS WILLIAN (PTC – MG)
55 – DELEY (PSC – RJ)
56 – JOÃO MAGALHÃES (PMDB – MG)
57 – LAERTE BESSA (PMDB – DF)
58 – VELOSO (PMDB – BA)
59 – ROGERIO LISBOA (DEM – RJ)
60 – BISPO GÊ TENUTA (DEM – SP)
61 – PEDRO CHAVES (PMDB – GO)
62 – ARNON BEZERRA (PTB – CE)
63 – MARCELO CASTRO (PMDB – PI)
64 – EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ)
65 – LÁZARO BOTELHO (PP – TO)
66 – DILCEU SPERAFICO (PP – PR)
67 – DR. NECHAR (PV – SP)
68 – DR. TALMIR (PV – SP)
69 – LEANDRO SAMPAIO (PPS – RJ)
70 – ELIZEU AGUIAR (PTB – PI)
71 – MÁRCIO MARINHO (PR – BA)
72 – MARCOS MEDRADO (PDT – BA)
73 – PAULO HENRIQUE LUSTOSA (PMDB – CE)
74 – PAULO PIAU (PMDB – MG)
75 – RIBAMAR ALVES (PSB – MA)
76 – ANTÔNIO ROBERTO (PV – MG)
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77 – LUIZ CARLOS BUSATO (PTB – RS)
78 – FILIPE PEREIRA (PSC – RJ)
79 – ANÍBAL GOMES (PMDB – CE)
80 – ILDERLEI CORDEIRO (PPS – AC)
81 – GERALDO THADEU (PPS – MG)
82 – MARCELO ALMEIDA (PMDB – PR)
83 – VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP)
84 – RENATO MOLLING (PP – RS)
85 – FERNANDO DE FABINHO (DEM – BA)
86 – JAIME MARTINS (PR – MG)
87 – RAUL HENRY (PMDB – PE)
88 – JÔ MORAES (PCdoB – MG)
89 – CIRO PEDROSA (PV – MG)
90 – VALADARES FILHO (PSB – SE)
91 – RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB)
92 – ARNALDO VIANNA (PDT – RJ)
93 – GERSON PERES (PP – PA)
94 – LELO COIMBRA (PMDB – ES)
95 – ARIOSTO HOLANDA (PSB – CE)
96 – EDUARDO LOPES (PSB – RJ)
97 – PAULO ROBERTO (PTB – RS)
98 – GLADSON CAMELI (PP – AC)

Assinaturas que Não Conferem

1 – VITAL DO RÊGO FILHO (PMDB – PB)
2 – MAURÍCIO TRINDADE (PR – BA)
3 – WELLINGTON ROBERTO (PR – PB)
4 – DR. PAULO CÉSAR (PR – RJ)

Assinaturas Repetidas

1 – PAES LANDIM (PTB – PI)

 
RECURSO Nº 271, DE 2009 

(Do Sr. José Carlos Vieira e outros) 

Contra a apreciação conclusiva do 
Projeto de Lei nº 1033 de 2003. 

Despacho: Apense-se à(ao) REC-
266/2009.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Senhor Presidente,
Os Deputados abaixo assinados, com base no 

art. 58, § 1º e Art. 132, § 2º do Regimento Interno, re-
correm ao Plenário contra a apreciação conclusiva do 
Projeto de Lei nº 1033, de 2003, de autoria da Deputa-
da Vanessa Grazziotin, que “institui o salário adicional 
de periculosidade para os vigilantes e empregados em 
transporte de valores”.

Sala das Sessões, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado José Carlos Vieira, DEM/SC.

Proposição: REC-271/2009 => PL-1033/2003

Autor: JOSÉ CARLOS VIEIRA

Data de Apresentação: 14/05/2009 16:51:00

Ementa: Contra a apreciação conclusiva do Projeto 
de Lei nº 1033 de 2003. 

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas:

Confirmadas: 094
Não Conferem: 006
Fora do Exercício: 000
Repetidas: 004
Ilegíveis: 000
Retiradas: 000
Total: 104

Assinaturas Confirmadas
1 – RATINHO JUNIOR (PSC – PR)
2 – JERÔNIMO REIS (DEM – SE)
3 – EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ)
4 – GLADSON CAMELI (PP – AC)
5 – JÚLIO DELGADO (PSB – MG)
6 – CARLOS ALBERTO CANUTO (PMDB – AL)
7 – EDGAR MOURY (PMDB – PE)
8 – JOÃO PAULO CUNHA (PT – SP)
9 – IRINY LOPES (PT – ES)
10 – EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA)
11 – ROBERTO ALVES (PTB – SP)
12 – MARCELO SERAFIM (PSB – AM)
13 – EUNÍCIO OLIVEIRA (PMDB – CE)
14 – ARIOSTO HOLANDA (PSB – CE)
15 – ZEQUINHA MARINHO (PMDB – PA)
16 – VICENTINHO ALVES (PR – TO)
17 – LÁZARO BOTELHO (PP – TO)
18 – JOÃO DADO (PDT – SP)
19 – PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB – RS)
20 – FÉLIX MENDONÇA (DEM – BA)
21 – LÚCIO VALE (PR – PA)
22 – LEONARDO MONTEIRO (PT – MG)
23 – JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM – SC)
24 – VILSON COVATTI (PP – RS)
25 – NELSON PROENÇA (PPS – RS)
26 – ANTONIO BULHÕES (PMDB – SP)
27 – FRANCISCO TENORIO (PMN – AL)
28 – CLEBER VERDE (PRB – MA)
29 – WALDIR NEVES (PSDB – MS)
30 – FELIPE BORNIER (PHS – RJ)
31 – LUIZ CARREIRA (DEM – BA)
32 – ENIO BACCI (PDT – RS)
33 – PEPE VARGAS (PT – RS)
34 – ANTÔNIO ANDRADE (PMDB – MG)
35 – ARNON BEZERRA (PTB – CE)
36 – OSÓRIO ADRIANO (DEM – DF)
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37 – JURANDIL JUAREZ (PMDB – AP)
38 – OSVALDO BIOLCHI (PMDB – RS)
39 – PEDRO EUGÊNIO (PT – PE)
40 – ZÉ GERALDO (PT – PA)
41 – MANATO (PDT – ES)
42 – PROFESSOR SETIMO (PMDB – MA)
43 – OSVALDO REIS (PMDB – TO)
44 – MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PR – AL)
45 – EDMAR MOREIRA (DEM – MG)
46 – BERNARDO ARISTON (PMDB – RJ)
47 – AFONSO HAMM (PP – RS)
48 – NELSON MEURER (PP – PR)
49 – FERNANDO NASCIMENTO (PT – PE)
50 – DAMIÃO FELICIANO (PDT – PB)
51 – WILSON BRAGA (PMDB – PB)
52 – LUIZ BASSUMA (PT – BA)
53 – JAIME MARTINS (PR – MG)
54 – ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS)
55 – NELSON GOETTEN (PR – SC)
56 – MOACIR MICHELETTO (PMDB – PR)
57 – ROBERTO BRITTO (PP – BA)
58 – MARCONDES GADELHA (PSB – PB)
59 – PEDRO CHAVES (PMDB – GO)
60 – BETINHO ROSADO (DEM – RN)
61 – PAULO PIAU (PMDB – MG)
62 – ELIENE LIMA (PP – MT)
63 – GUILHERME CAMPOS (DEM – SP)
64 – POMPEO DE MATTOS (PDT – RS)
65 – FRANCISCO RODRIGUES (DEM – RR)
66 – JOSÉ MAIA FILHO (DEM – PI)
67 – NELSON TRAD (PMDB – MS)
68 – EDUARDO BARBOSA (PSDB – MG)
69 – PAULO ROBERTO (PTB – RS)
70 – GERALDO SIMÕES (PT – BA)
71 – JOÃO MAGALHÃES (PMDB – MG)
72 – ADEMIR CAMILO (PDT – MG)
73 – JÚLIO CESAR (DEM – PI)

74 – VALADARES FILHO (PSB – SE)
75 – PAULO HENRIQUE LUSTOSA (PMDB – CE)
76 – ELISMAR PRADO (PT – MG)
77 – RUBENS OTONI (PT – GO)
78 – EDUARDO VALVERDE (PT – RO)
79 – LELO COIMBRA (PMDB – ES)
80 – NEILTON MULIM (PR – RJ)
81 – CIRO NOGUEIRA (PP – PI)
82 – ZÉ GERARDO (PMDB – CE)
83 – LUCIANA COSTA (PR – SP)
84 – TATICO (PTB – GO)
85 – MÁRCIO MARINHO (PR – BA)
86 – JEFFERSON CAMPOS (PTB – SP)
87 – MARCOS MEDRADO (PDT – BA)
88 – EUGÊNIO RABELO (PP – CE)
89 – AELTON FREITAS (PR – MG)
90 – LUIZ CARLOS BUSATO (PTB – RS)
91 – CARLOS EDUARDO CADOCA (PSC – PE)
92 – DR. NECHAR (PV – SP)
93 – GIVALDO CARIMBÃO (PSB – AL)
94 – ABELARDO CAMARINHA (PSB – SP)

Assinaturas que Não Conferem
1 – DR. PAULO CÉSAR (PR – RJ)
2 – WELLINGTON ROBERTO (PR – PB)
3 – WILSON SANTIAGO (PMDB – PB)
4 – NELSON BORNIER (PMDB – RJ)
5 – MAURÍCIO TRINDADE (PR – BA)
6 – VITAL DO RÊGO FILHO (PMDB – PB)

Assinaturas Repetidas
1 – MANATO (PDT – ES)
2 – DAMIÃO FELICIANO (PDT – PB)
3 – JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM – SC)
4 – BERNARDO ARISTON (PMDB – RJ)
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Submeta-se ao Colégio Lí-
deres, vez que o requerimento não 
contém o número minimo de assina-
turas previsto no inciso I do art. 91 do 
RICD. Publique-se. Ofície-se. 

Em 20-5-09. – Michel Temer, 
Presidente.
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Nego seguimento ao Requerimento, que não con-
tém suficientes assinaturas de Deputados ou de Lí-
deres, nos termos do art. 155 do Regimento Interno. 
Publique-se.

Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.
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REQUERIMENTO Nº 4.477, DE 2009 
(Do Sr. Jurandil Juarez)

Requer a realização de Sessão Solene 
em homenagem a Marcha para Jesus.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

68, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
a realização de Sessão Solene, no dia 14 de maio de 
2009, destinada a prestar homenagem pela realização 
da 17º edição da “Marcha para Jesus” no Brasil.

Justificação

A “Marcha para Jesus” é um evento internacional 
e interdenominacional que ocorre anualmente em mi-
lhares de cidades de todo o mundo. Um ato pacífico, 
consciente e excitante do mover de Deus em nosso 
dias.

É a oportunidade que se tem de mostrar que a 
religião cristã não é assunto restrito aos templos, mas 
uma coisa viva e aberta a toda sociedade. A Marcha 
tem o condão de unir as igrejas cristãs em um ato de 
expressão pública de fé, amor, agradecimento e exal-
tação do nome de Jesus Cristo. 

O quadro que se vê no evento – em qualquer 
parte do mundo, são milhares de cristãos de todas 
as idades, raças, nacionalidades e culturas étnicas, 
marchando pelas ruas. Roupas coloridas, bandeiras, 
faixas, galhardetes e outros adereços apenas comple-
mentam o principal: a radiante face dos participantes 
com a alegria de saber que Deus os ama e está vivo 
dentro deles.

Fazendo parte do calendário oficial de muitas ci-
dades, a Marcha para Jesus conta com a participação 
de diversas comunidades e igrejas cristãs, envolvendo 
todas as denominações e capturando de forma arreba-
tadora as mentes e corações de seus participantes.

A Sessão Solene será a forma de demonstrar o 
reconhecimento do Poder Legislativo a tão expressiva 
manifestação de fé e religiosidade do povo brasileiro.

Sala das Sessões, 30 de março de 2009. – De-
putado Jurandil Juarez, PMDB/AP.

Defiro. Publique-se.
Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 4.672, DE 2009

Requeiro, nos termos regimentais, seja 
dado novo despacho à Mensagem nº 134, 
de 2009, a fim de incluir a Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público, 
e a Comissão de Educação e Cultura para 
apreciar o mérito da referida matéria.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 139, V c/c com o 

art. 141, ambos do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, que a Comissão de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público, e a Comissão de Educação 
e Cultura sejam incluídas para apreciar o mérito da 
Mensagem nº 134, de 2009, que submete à aprecia-
ção do Congresso Nacional, o texto do Acordo entre 
a República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo 
ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, as-
sinado na Cidade-Estado do Vaticano, em 13 de no-
vembro de 2008.

Justificação

Tendo em vista que, a despeito das relações tra-
dicionais mantidas pela União com a Igreja Católica, há 
apenas dois acordos em vigor: o Acordo Administrativo 
para troca de Correspondência diplomática, de 1935, 
e o Acordo sobre o Estabelecimento do Ordinariado 
Militar e Nomeação de Capelães Militares, de 1989.

O Acordo entre a República Federativa do Brasil 
e a Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Ca-
tólica no Brasil dispõe sobre diversas matérias, dentre 
elas, educação e Direito Trabalhista. Dessa forma, se 
faz necessário que, para a homologação do referido 
acordo por esta Casa Legislativa, seja oportunizado 
às Comissões Permanentes que se inserem nos ci-
tados campos temáticos, se manifestarem sobre as 
disposições de tal acordo, com vistas à garantia do 
interesse público.

Ressaltamos que a referida proposta de acordo 
foi objeto de várias reuniões de avaliação, coordena-
das pelo Itamaraty, com a participação das áreas do 
Governo Federal: Casa Civil (Subchefia de Assuntos 
Jurídicos); Ministério da Justiça (Secretaria de As-
suntos Legislativos e FUNAI); Ministério da Defesa; 
Ministério da Fazenda (incluindo a Secretaria da Re-
ceita Federal); Ministério da Educação; Ministério da 
Cultura; Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério 
da Previdência Social; Ministério das Cidades; e Mi-
nistério da Saúde.

Portanto, possibilitar ao Parlamento um amplo 
debate nas Comissões Permanentes, com a possibili-
dade de realização de audiências públicas, seria igua-
lar o Poder Legislativo ao Poder Executivo, que teve a 
oportunidade de discutir a referia matéria.

Nestes termos,
Pede-se deferimento. – Deputado Ivan Valente, 

Líder do PSOL.

Defiro a revisão do despacho inicial apos-
to à MSC nº 134/09, para incluir a CTASP e 
CEC, devendo manifestar-se, respectivamente, 
antes da CREDN. NOVO DESPACHO: CTASP, 
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CEC, CREDN e CCJC (art. 54 RICD). Proposi-
ção sujeita à apreciação do Plenário. Regime 
de tramitação: prioridade. Oficie-se e, após, 
publique-se.

Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO 4.733, Nº 2009 
(Da Comissão Especial PL nº 4.305-2004  

Segurança Privada)

Solicita apensação dos PL’’s nos  
39/1999 e 179/2003 ao PL nº 4.305/2004.

Senhor Presidente,
Nos termos dos artigos 41, XX, 141, 142, § único 

do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência a 
apensação ao Projeto de Lei 4.305/04 (Segurança 
Privada) do Projeto de Lei nº 39/1999 – do Sr. Paulo 
Rocha – que “dispõe sobre a atividade do Profissio-
nal em Segurança Privada e dá utras providências”, 
e do Projeto de Lei nº 179/2003 – do Sr. Reginaldo 
Lopes – que “dispõe sobre o exercício da atividade 
policial, disciplinando o uso da força ou de arma de 
fogo, e dá outras providências”, por tratarem de ma-
téria correlata. 

Sala da Comissão, 7 de maio de 2009. – Re-
peitosamente, Deputado Filipe Pereira (PSC– RJ), 
Presidente.

Defiro, em parte, a solicitação contida 
no Requerimento n. 4.733/2009. Com efeito, 
promova-se a apensação, nos termos do art. 
142 do RICD, do Projeto de Lei n. 39/1999 ao 
Projeto de Lei n. 4.436/2008, que contém apen-
sado o Projeto de Lei n. 4.305/2004. Indefiro o 
pedido quanto a apensação, do Projeto de Lei 
n. 179/2003 ao Projeto de Lei n. 4.305/2004, 
uma vez que a distribuição das proposições 
obedeceu ao disposto no art. 139 do RICD. 
Oficie-se. Publique-se. 

Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 4.735, DE 2009 
(Do Sr. Paulo Roberto e Outros)

Requer voto de louvor para o Senhor 
Marcus Vinícius de Almeida, Prefeito do 
Município de Sentinela do Sul, que foi elei-
to e assumiu, no dia 7 de maio deste ano, 
a Presidência da Federação das Associa-
ções de Municípios do Rio Grande do Sul 
– FAMURS.

Senhor Presidente,
Nos termos do art.117, inciso XIX e § 3º, do 

RICD, vimos respeitosamente solicitar a Vossa Ex-
celência que se digne a registrar nos Anais desta 

Casa, Voto de Louvor para o Senhor Marcus Vinícius 
de Almeida, Prefeito do Município de Sentinela do 
Sul, que foi eleito e assumiu, no dia 7 de maio desse 
ano, a Presidência da Federação das Associações de 
Municípios do Rio Grande do Sul – FAMURS, para o 
mandato de 2009 a 2010. A FAMURS é uma entida-
de que através da sua atuação institucional, política e 
técnica, tem como objetivo principal o fortalecimento 
do municipalismo, a qualificação dos agentes públi-
cos municipais e o assessoramento às prefeituras 
gaúchas.

Trata-se de missão de grande alcance e reper-
cussão, pois na qualidade de Presidente da Federação 
das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, 
será de sua alçada atuar na administração e com a re-
presentação da referida entidade, que compreende in-
teresses de todos os 496 Municípios gaúchos, por meio 
das 25 Associações Regionais que a compõem. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 2009. – Depu-
tado Paulo Roberto.

Publique-se.
Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.

 
REQUERIMENTO Nº 4.739 , DE 2009

Requer a desapensação de projeto 
de lei.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regi-

mentais, a desapensação do Projeto de Lei nº 1.520/99 
– do Sr. Paulo Paim – que “tipifica como crime des-
contos salariais a título de recebimento de cheques 
sem provisão de fundos por parte do empregado” do 
Projeto de Lei nº 2.930/08 – do Senado Federal – que 
“acrescenta o art. 462-A à Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a proibição 
de descontos nos salários do empregado”, tendo em 
vista tratar o primeiro de matéria penal, enquanto este 
e seus demais apensados tratam de matéria eminen-
temente administrativa. Acresce que o PL nº 1.520/99 
fora despachado unicamente à Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania, que emitiu parecer 
em 20 de maio de 2004.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2009. – Depu-
tado Sabino Castelo Branco, Presidente.

Indefiro a solicitação de desapensação, 
porquanto presente a correlação entre as ma-
térias. Publique-se.

Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.
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REQUERIMENTO Nº 4.741 DE 2009 
(Do Sr. Acélio Casagrande)

Requer o registro nos Anais desta 
Casa de Voto de Louvor pelo transcurso do 
176 º aniversário de emancipação político-
administrativa do município de Biguaçu, 
localizado na Microrregião da Grande Flo-
rianópolis, em Santa Catarina e comemo-
rado no dia 17 de Maio.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3º, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, ve-
nho respeitosamente, solicitar a Vossa Excelência se 
digne registrar nos Anais desta Casa Voto de Louvor 
pelo transcurso do 176 º aniversário de emancipação 
político-administrativa do município de Biguaçu, loca-
lizado na Microrregião da Grande Florianópolis, em 
Santa Catarina e comemorado no dia 17 de Maio.

Plenário Ulysses Guimarães, em 12 de Maio 
de 2009. – Acélio Casagrande, Deputado Federal – 
PMDB-SC.

Publique-se.
Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.

 
REQUERIMENTO Nº 4.742 DE 2009 

(Do Sr. Acélio Casagrande)

Requer o registro nos Anais desta 
Casa de Voto de Louvor pelo transcurso do 
47 º aniversário de emancipação político-
administrativa do município de Monte Cas-
telo, localizado na Microrregião do Planal-
to Norte Catarinense, em Santa Catarina e 
comemorado no dia 15 de Maio.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3º, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, ve-
nho respeitosamente, solicitar a Vossa Excelência se 
digne registrar nos Anais desta Casa Voto de Louvor 
pelo transcurso do 47 º aniversário de emancipação 
político-administrativa do município de Monte Caste-
lo, localizado na Microrregião do Planalto Norte Ca-
tarinense, em Santa Catarina e comemorado no dia 
15 de Maio.

Plenário Ulysses Guimarães, em 12 de Maio 
de 2009. – Acélio Casagrande, Deputado Federal – 
PMDB-SC

Publique-se.
Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 4.743 DE 2009 
(Do Sr. Acélio Casagrande)

Requer o registro nos Anais desta 
Casa de Voto de Louvor pelo transcurso do 
48 º aniversário de emancipação político-
administrativa do município de Treze de 
Maio, localizado na Microrregião do Vale do 
Tubarão, em Santa Catarina e comemorado 
no dia 13 de Maio.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3º, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, ve-
nho respeitosamente, solicitar a Vossa Excelên-
cia se digne registrar nos Anais desta Casa Voto 
de Louvor pelo transcurso do 48 º aniversário de 
emancipação político-administrativa do município de 
Treze de Maio, localizado na Microrregião do Vale 
do Tubarão, em Santa Catarina e comemorado no 
dia 13 de Maio.

Plenário Ulysses Guimarães, em 12 de Maio 
de 2009. – Acélio Casagrande, Deputado Federal – 
PMDB-SC.

Publique-se.
Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.

 
REQUERIMENTO Nº 4.744 DE 2009 

(Do Sr. Acélio Casagrande)

Requer o registro nos Anais desta 
Casa de Voto de Louvor pelo transcurso do 
47 º aniversário de emancipação político-
administrativa do município de Dona Emma, 
localizado na Microrregião do Alto Vale do 
Itajaí, em Santa Catarina e comemorado no 
dia 17 de Maio.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3º, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, ve-
nho respeitosamente, solicitar a Vossa Excelência se 
digne registrar nos Anais desta Casa Voto de Louvor 
pelo transcurso do 47 º aniversário de emancipação 
político-administrativa do município de Dona Emma, 
localizado na Microrregião do Alto Vale do Itajaí, em 
Santa Catarina e comemorado no dia 17 de Maio.

Plenário Ulysses Guimarães, em 12 de Maio 
de 2009. – Acélio Casagrande, Deputado Federal – 
PMDB-SC.

Publique-se.
Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.
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REQUERIMENTO Nº 4791 DE 2009 
(Do Sr. Leandro Vilela)

Requer voto de pesar pelo falecimento 
do Senhor Antônio Batista Franco. 

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 117, inciso 

XVIII, do Regimento Interno, ouvido o Plenário, seja 
registrado nos Anais da Casa voto de pesar pelo fale-
cimento do Senhor Antônio Batista Franco, ocorrido no 
dia 29 de abril de 2009, em Jataí, no Estado de Goiás, 
sendo esta iniciativa comunicada à família enlutada.

O Sr. Antônio, foi casado por 72 anos com dona 
Rosena Garcia Franco, juntos tiveram 10 filhos, Ange-
lina Garcia de Lima, Isa Franco Garcia Borges, Edite 
Batista de Queiroz, Neusa Batista, Ledonias Franco 
Garcia, Manoel Adão Franco, Reni Franco Garcia, 
Valma Franco Garcia Pinheiro, Suse Franco Garcia e 
Josélia Franco Garcia. Nasceu em Serranópolis/GO, 
era fazendeiro, desde 1939 destacava-se pela criação 
de bovino da raça Gir, dedicou-se a vida inteira a fa-
mília e a pecuária. Na política, se destacou através do 
seu filho Reni, que hoje, eleito pela maioria dos votos 
do povo jataiense, ocupa a cadeira de Vice-Prefeito 
daquele município.

Requeiro, ainda, que este voto seja levado ao 
conhecimento de sua esposa e dos seus filhos para 
o endereço Rua Zeca Lopes, 457 – Ed. Planejato, 3º 
andar – Centro – Jataí/GO, CEP 75800-040.

Sala das Sessões, 13 de maio de 2009. – Depu-
tado Leandro Vilela.

Publique-se.
Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 4813, DE 2009 
(Do Sr José Carlos Araújo )

Requer, nos termos regimentais, seja 
tornado sem efeito e devolvido ao autor o 
Recurso nº 267/09, que “ requer que a apre-
ciação do projeto de lei nº 71, de 2007, seja 
submetida ao plenário, de acordo com o §1º 
do art.58 e § 2º do art.132 do RICD” .

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa., nos termos do inciso I do § 

1º do art. 137, combinado com os arts 114,inciso IV, 
do RICD, que seja tornado sem efeito e devolvido ao 
autor o “ Recurso nº 267/09” – apresentado indevida-
mente na forma de “Requerimento”, e acatado como 
Recurso pela Mesa –, que pretendeu recorrer contra 
a apreciação conclusiva do Projeto de Lei nº 71, de 
2007, de minha autoria.

Justifico o presente Requerimento, na condição 
de autor do mencionado Projeto de Lei nº 71, de 2007, 
já aprovado conclusivamente pelas comissões, escla-
recendo que o pretendido “ Recurso”, subscrito pelo 
Deputado Reginaldo Lopes e outros, foi formalizado 
na forma de REQUERIMENTO, portanto em desacor-
do com as normas regimentais previstas nos arts 58, 
§ 1º e 132, § 2º, que estabelecem ser o RECURSO 
a proposição regimentalmente cabível para os fins 
pretendidos.

Sala das Sessões, 19 de maio de 2009. – José 
Carlos Araújo.

Indefiro o Requerimento supra, vez que, 
apesar de o documento referente ao Recurso 
n. 267/09 consignar a expressão “Requerimen-
to” em sua epígrafe, o mesmo foi regularmen-
te recebido como Recurso ao tempo de sua 
apresentação à Mesa, que, regularmente, vem 
aceitando expedientes dessa natureza, por 
conter clareza no pedido, demonstrado ser 
inequívoco tratar-se de Recurso contra apre-
ciação conclusiva, nos termos do art. 58, §1º 
e art. 132 do RICD, presentes os requisitos 
regimentais necessários à sua apresentação. 
Oficie-se ao interessado. Publique-se.

Em 20-5-09. – Michel Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) – Finda a 
leitura do expediente, passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra à Sra. Deputada Janete Ca-
piberibe.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB-AP. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, no Amapá, muito antes da campanha 
eleitoral, o grupo político que administra o Estado re-
quenta promessas que usaram em eleições anteriores 
para enganar a população e se eleger.

Uma delas é a conclusão do novo terminal de 
passageiros do Aeroporto Internacional de Macapá. 
A obra foi contratada em 2004 para ser terminada 
em 2007. Não passa de um esqueleto, mas serviu de 
palanque para o Governador Waldez, o Senador Sar-
ney e até o Presidente Lula. Paralisada por causa da 
corrupção apontada pelo TCU, dos 112 milhões de 
reais contratados com a empresa Gautama, metade 
desapareceu.

Chegando outra eleição, os mesmos promesseiros 
repetem o discurso de conclusão da obra, como uma 
nuvem de fumaça para esconder sua incompetência 
e as denúncias de corrupção. Querem que o Exército 
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conclua o terminal, mas não dizem de que forma o di-
nheiro roubado voltará aos cofres públicos.

Registro meu alerta à população e peço a divul-
gação deste meu discurso nos órgãos de comunica-
ção da Casa. 

Muito obrigada.

O SR. PEDRO WILSON (PT-GO. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, ilustre Deputado Lincoln Por-
tela, que honra Minas e Goiás ao ocupar a Presidência 
nesta manhã de quarta-feira, 20 de maio. 

Quero, mais uma vez, saudar a Defensoria Pú-
blica brasileira, tanto a federal como as estaduais. O 
Estado de Goiás vai realizar em breve um concurso 
público. Saúdo o Dia do Defensor Público, função tão 
importante para requerer os direitos do povo sofrido, 
principalmente na periferia do mundo rural. 

Por isso a nossa saudação à Associação Nacio-
nal dos Defensores Públicos e a todos os que lutam 
em defesa dos direitos humanos e da vida. 

Sr. Presidente, também gostaria de parabenizar 
o Centro de Valorização das Mulheres – CEVAM de 
Goiânia, em Goiás. Fundado pela jornalista Consuelo 
Nasser, o Centro foi criado para combater a violência 
contra a mulher, a violência doméstica e a exploração 
sexual. 

Hoje o CEVAM vai realizar um debate sobre a se-
gurança pública e a cidadania, preparando a sociedade 
para a grande conferência nacional, a ser realizada no 
final de agosto, convocada pelo Presidente Lula e co-
ordenada pelo Ministro Tarso Genro e pela Dra. Regi-
na Miki, oportunidade em que discutiremos segurança 
pública e cidadania. E a questão da violência contra 
as mulheres é um dos pontos importantes.

Registro meus parabéns a Sra. Dolly e a todos 
os integrantes do Centro de Valorização da Mulher 
de Goiânia.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, venho à tribuna pedir ao 
Governo Federal que, em socorro às vítimas das en-
chentes, principalmente do Maranhão, adote medidas 
rapidamente para atender aos reclamos de milhares 
de maranhenses, nordestinos e nortistas que estão 
debaixo d’água. São 10 os Estados brasileiros que pa-
decem hoje por conta das enchentes, desde a Bahia 
até o Estado do Amazonas. 

Estamos solicitando ao Governo Federal, primei-
ro, que sejam prorrogados os recursos de socorro aos 
pescadores no chamado período de defeso, porque 
milhares deles foram atingidos, e que anistie todos os 
agricultores familiares que tomaram empréstimo do 
PRONAF, programa voltado para a agricultura familiar, 
visto que trabalhadores rurais foram atingidos e não 
têm condições de pagar as dívidas. Portanto, acho jus-

to que todos os agricultores familiares atingidos pelas 
enchentes sejam anistiados pelo PRONAF. 

Solicitamos ainda ao Governo Federal que sus-
penda a cobrança das dívidas de todos os municípios 
atingidos pelas enchentes e as exigências burocrá-
ticas para liberar emendas dos Deputados Federais 
destinadas a esses municípios. Sabem V.Exas. que o 
Governo Federal tem uma série de exigências buro-
cráticas e legais para liberar os recursos de emendas 
parlamentares.

Portanto, são 4 medidas simples, mas fundamen-
tais para socorrer os nossos irmãos atingidos pelas 
enchentes, principalmente no Estado do Maranhão.

O SR. JULIÃO AMIN (PDT-MA. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu 
também não poderia deixar de abordar aqui o problema 
das enchentes que ocorrem principalmente no nosso 
Estado, o Maranhão. Já são centenas de milhares de 
vítimas dessa tragédia. As enchentes acentuam ainda 
mais a pobreza no Estado.

Nesse sentido, também fazemos um apelo ao 
Governo Federal, mais precisamente à Secretaria Es-
pecial de Aquicultura e Pesca, a fim de que conceda, 
no mínimo por mais 60 dias, o seguro-defeso em favor 
do pescador das regiões atingidas pela enchente.

Uma outra questão, abordada aqui pelo Deputa-
do Domingos Dutra, é com relação à anistia junto ao 
PRONAF. Nós, do Maranhão, fizemos um documento 
solicitando ao Governo Federal que conceda anistia 
aos trabalhadores de baixa renda, muitos sem renda, 
para que possam regularizar suas pendências junto 
aos estabelecimentos bancários, haja vista que muitas 
vezes se concede anistia aos grandes empresários e 
também aos grandes produtores. Hoje, os pequenos 
produtores sentem-se abalados na sua pequena es-
trutura econômica em razão de não terem como pro-
duzir, porque a enchente não permitiu que este ano 
pudessem plantar e, assim, ter uma colheita para po-
derem pagar os financiamentos contraídos junto aos 
bancos oficiais.

Nesse sentido, solicitamos ao Governo Federal 
que olhe com sensibilidade para esse grande volume 
de trabalhadores, principalmente os das Regiões Norte 
e Nordeste, particularmente os do meu Estado.

Durante o discurso do Sr. Julião Amin, 
o Sr. Lincoln Portela, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Domingos Dutra, § 2º 
do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Domingos Dutra) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Fernandes, do 
PTB do Maranhão.
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O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar a 
minha surpresa – que deve ser também uma surpresa 
para a maioria deste Parlamento – com a decisão da 
Mesa de criar um cartão unindo todas as cotas sob o 
nome de cotão.

Estamos trabalhando contra nós. A Mesa precisa 
ter juízo. O que a sociedade quer não é só transparên-
cia, mas também redução de custo. Hoje, prestamos 
contas à Casa, e há glosas contendo despesas que as 
pessoas examinam se são devidas e pagam o certo.

Imaginem um cartão com o que se poderá pa-
gar as despesas. Isso vai ser mais um escândalo. Não 
basta a tapioca, que foi paga pelo Ministro, o artesa-
nato, que foi pago pela Ministra. Trago esse problema 
para esta Casa.

Sr. Presidente, o Presidente do Parlamento Eu-
ropeu pediu demissão – e não estava envolvido em 
nada – por manter essas mordomias. Acho que a 
Mesa precisa ter juízo e aprender a política de só co-
locar uma medida em prática depois de dar ciência 
aos Srs. Deputados. 

A imprensa vai bater tanto nesse cotão que vão 
voltar atrás. Depois, não querem que a imprensa co-
mande e paute esta Casa. Isso é falta de juízo.

Todo o mundo, hoje, está pensando em CPI da 
PETROBRAS. Vai lá um iluminado desta Casa e cria 
o cotão. Isso é um desrespeito a esta Casa. A Mesa 
precisa ter juízo.

Eu disse aqui que todos esses escândalos são 
fruto das irresponsabilidade das Mesas. E até agora 
perdoava a atual, porque isso vem de muito tempo. 
Mas, pelo que estou vendo, ou falta juízo, ou estão 
trabalhando contra nós, ou querem aparecer nos seus 
Estados. Paciência com isso, ou então vamos fazer 
um movimento aqui de impeachment contra a Mesa, 
para tirar esses assessores que estão atrapalhando 
o Presidente.

O Presidente tem a maior boa vontade e tem es-
tatura para ser Presidente da Casa, mas está sendo 
levado por uma Mesa que, realmente, pelo amor de 
Deus, precisa ter juízo, precisa saber fazer política e 
precisa respeitar o público. Parece que estão se lixan-
do para a opinião pública.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Domingos Dutra) – Obri-
gado, Deputado Pedro Fernandes. A Mesa, com cer-
teza, está ouvindo o pronunciamento de V.Exa. e vai 
se manifestar sobre a sua observação.

O SR. PRESIDENTE (Domingos Dutra) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Mauro Benevi-
des, ex-Vereador da Capital Fortaleza, ex-Deputado 
Estadual, ex-Secretário, ex-Presidente do Senado, 

ex-Presidente da República interino e o mais atuante 
Deputado desta Casa.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ao longo de sua brilhante carreira na 
vida judiciária brasileira, o Ministro César Asfor Rocha 
tem-se projetado merecidamente, em razão de seu 
talento fulgurante e de comportamento exemplar, re-
conhecido por seus pares e pelos demais segmentos 
dos círculos culturais brasileiros.

Ascendendo recentemente à Presidência do Su-
perior Tribunal de Justiça, aquele Magistrado vem re-
alizando gestão proficiente e dinâmica, objetivando 
garantir maior celeridade à prestação jurisdicional.

Como intelectual, passou a integrar, por unanimi-
dade de votos, a vetusta Academia Cearense de Le-
tras – da qual faço parte por generosidade dos meus 
pares, Sr. Presidente – proferindo, na ocasião da pos-
se, oração primorosa, após saudado pelo Acadêmico 
e Ministro Napoleão Nunes Filho. 

Agora, transcendendo os nossos limites territo-
riais do Brasil, César Asfor Rocha vem de ser eleito 
para dirigir a Cúpula Judicial Ibero-Americana e a Rede 
Europeia de Conselhos de Justiça, numa comprova-
ção de excepcionais atributos como juiz integérrimo, 
detentor de inquestionável prestígio.

Em Madrid, sede do magno acontecimento, efe-
tuou-se a honrosa escolha, tornando ainda mais ex-
pressivo o alentado currículo de nosso preclaro con-
terrâneo.

Daí o registro, Sr. Presidente, que, com prazer, 
desta tribuna, decidi fazer dessa auspiciosa decisão, 
que ainda mais enobrece e dignifica o Presidente Asfor 
Rocha, considerado vulto estelar do Poder que inte-
gra, em função de atitudes acentuadamente éticas e 
incontestavelmente corretas.

O Ceará orgulha-se de um filho ilustre, hoje atin-
gindo confortadora relevância em outras nações.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, reiterando o que 
disse ontem desta tribuna o nosso Líder – eu sou o 
Vice-Líder – , Deputado Ivan Valente, para nós, Co-
missão Parlamentar de Inquérito é muito importante. 
Não é instrumento de minoria, não! É instrumento de 
investigação de questões importantes. 

Em segundo lugar, a PETROBRAS, que hoje tem 
a maioria de acionistas privados, particulares, não é 
uma estatal plena. Ela é muito importante, não só pe-
los seus 50 mil contratos e por alavancar o desenvol-
vimento, mas pela noção de soberania nacional que 
emblematiza e tenta garantir. 

A CPI, entretanto, nesse contexto, é claramente 
eleitoreira, visando a disputa de 2010, protagonizada 
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sobretudo por aqueles que nunca defenderam o mono-
pólio do petróleo e sempre tiveram simpatia pela sua 
privatização. Portanto, olhamos com reserva.

Triste do Governo que tem de contar com tro-
pa de choque de Renan Calheiros ou Fernando 
Collor ou José Sarney para defendê-lo. Até onde o 
PT chegou? É grave isso, Presidente Domingos Du-
tra. São aliados inconvenientes, digamos, e pouco 
confiáveis. A que preço sairá essa defesa? É o que 
nos indagamos.

Participando e acompanhando a CPI da PE-
TROBRAS levantaremos algumas questões, inclusive 
sobre empreendimentos que afetam fortemente traba-
lhadores da pesca artesanal, como, por exemplo, em 
Magé, meu Estado.

Era o que tinha a dizer. Depois, encaminharei 
pronunciamento escrito sobre essa questão momen-
tosa.

O SR. PRESIDENTE (Domingos Dutra) – Conce-
do a palavra ao Deputado Vicentinho Alves, líder das 
quebradeiras de coco do Estado de Tocantins. S.Exa. 
dispõe de 1 minuto.

O SR. VICENTINHO ALVES (PR-TO. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, hoje, dia 20 de maio, 
comemoramos o aniversário de Palmas, nossa bela 
capital.

Neste um minuto a que tenho direito nas Breves 
Comunicações, parabenizo todos os palmenses por 
esta data importante. Por intermédio do eficiente Pre-
feito Raul Filho e também do Presidente da Câmara, 
Vereador Wanderlei Barbosa, transmito a todos os 
palmenses os parabéns. Divido com eles a alegria de 
convivermos juntos desde a idealização e implantação 
daquela bela capital.

Portanto, Sr. Presidente, registro o aniversário de 
Palmas e parabenizo todos os palmenses.

O SR. PRESIDENTE (Domingos Dutra) – Depu-
tado Vicentinho Alves, a Mesa e a Casa se associam 
a V.Exa., desejando aos habitantes de Palmas e de 
Tocantins sucesso e pleno desenvolvimento.

O SR. PRESIDENTE (Domingos Dutra) – Conce-
do a palavra ao nobre Deputado Celso Maldaner. 

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a Brasil Foods – BRF, criada a partir da 
compra da Sadia pela Perdigão, é a terceira maior ex-
portadora do País, depois da Vale e da PETROBRAS, 
com presença em mais de 110 países. Almeja tornar-se 
a maior exportadora de carne processada no mundo 
nos próximos anos. A nova companhia deverá reali-
zar uma oferta pública de ações para levantar valor 
estimado de 4 bilhões de reais, segundo comunicado 
ao mercado.

Os co-Presidentes do Conselho da nova empre-
sa, Nildemar Secches, da Perdigão, e Luiz Fernando 
Furlan, da Sadia, anunciaram o acordo no fim da ma-
nhã dessa terça-feira em São Paulo. 

Caros colegas, com essa fusão, estamos criando 
uma superpotência, que provavelmente se tornará o 
maior processador de carne do mundo, o que fortalece 
o agronegócio brasileiro em âmbito internacional.

Para o negócio ser confirmado, é necessária 
aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Eco-
nômica – CADE, do Ministério da Justiça. O órgão é 
responsável por avaliar se há concentração de mer-
cado, com eventuais prejuízos aos concorrentes e aos 
consumidores.

A união já faz da BRF, a maior produtora e ex-
portadora mundial de carne de frango, uma das prin-
cipais processadoras de carne de porco e a maior 
abastecedora de alimentos industrializados no País. 
A previsão de faturamento anual da companhia é de 
22 bilhões de reais.

De acordo com a direção da BRF, a missão da 
nova empresa é levar produtos e as marcas brasileiras 
para todo o mundo em um setor no qual o Brasil é o 
mais competitivo do mundo.

A composição do capital da empresa, segundo 
os executivos, será de 68% de acionistas da Perdigão 
e de 32% da Sadia. Segundo analistas, o negócio aju-
dará a Sadia a se livrar das especulações negativas 
que vinham aumentando por conta dos resultados 
desfavoráveis nos últimos meses. A dívida bruta da 
empresa evoluiu de 8,5 bilhões de reais para 9,4 bi-
lhões de reais de dezembro para março.

O controle, dizem Secches e Furlan, é inteiramen-
te dos acionistas e será feito por profissionais. 

O acerto depois de 10 anos de negociações, 
com 2 tentativas fracassadas no meio do caminho, 
veio a partir de conversas no fim de 2008 e agora se 
concretiza, formando essa empresa com mais de 100 
mil funcionários.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, grandes 
empresas só sobrevivem nesse mundo globalizado 
pela competência e formação de grandes grupos. Fico 
extremamente feliz com o fortalecimento da produção 
catarinense e de todo o Brasil. Fico ainda mais tranquilo 
quando a direção da nova empresa declara que não 
pretende demitir funcionários. Hoje, esses 2 grupos 
contam com mais de 130 mil funcionários.

Desejo muita sorte e prosperidade a Brasil Foo-
ds.

ANEXO AO DISCURSO DO ORADOR
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OS NÚMEROS DA SADIA E PERDIGÃO (Dados de 2008) 

Fonte: Folha de S. Paulo

EMPRESA SADIA PERDIGÃO

RECEITA LÍQUIDA R$ 10,7 BI R$ 11,4 BI

LUCRO/PREJUÍZO – R$2,5 BI R$ 54 MI

EBTIDA (LUCRO ANTES DE JU-
ROS, IMPOSTOS, DEPREACIAÇÃO 
AMORTIZAÇÃO)

R$ 1,2 BI R$ 1,2 BI

EXPORTAÇÃO R$ 5,6 BI R$ 5,1 BI

FUNCIONÁRIOS 60.580 59.008

FUNDAÇÃO 1944, EM CONCÓRDIA (SC) 1934, EM VIDEIRA (SC)

PRODUTOS/SEGMENTOS INDUSTRIALIZADOS  
CONGELADOS, RESFRIADOS 

(DE CARNE, ALÉM DE MASSAS), 
MARGARINAS E DOCES

INDUTRIALIZADOS  
E CONGELADOS DE CARNES, 
LÁCTEOS, MASSAS PRONTAS, 
TORTAS PIZZAS, FOLHADOS  
E VEGETAIS CONGELADOS

O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que de-
termine a inserção nos Anais da Casa de matéria do 
sociólogo Emir Sader na qual desmascara, de forma 
bastante clara, as intenções do PSDB na criação da 
CPI da PETROBRAS. 

O sociólogo lembra, inclusive, o período em que 
Pedro Malan era Ministro da área econômica do Go-
verno Fernando Henrique Cardoso, o Governo das 
privatizações. Sempre que havia uma quebra, recorria 
ao FMI atrás de empréstimos. Era uma quebradeira 
danada, mas sempre o FMI socorria o Brasil. Cláusu-
las secretas foram assinadas. Em uma delas consta-
va a privatização da PETROBRAS, a privatização do 
Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, que, 
graças a Deus, não aconteceram em função da vitória 
do Presidente Lula.

É um recado importante do sociólogo Emir Sader 
que serve para refrescar a memória dos Parlamentares 
e do povo brasileiro.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:

Brasil – A CPI da Petrobrax e a tucanalhada

Os tucanos queriam privatizar a Petrobras, como 
parte dos acordos assinados com o FMI, trocaram o 
nome da empresa – orgulho e patrimônio nacional – 
para Petrobrax, para tirar essa marca de “Brasil”, ne-
gativa para eles, e torná-la uma “empresa global”, a 
ser submetida a leilão no mercado internacional. Não 

conseguiram. Seu ímpeto entreguista durou menos de 
24 horas diante do clamor nacional. Se deram conta 
que naquele momento tinham avaliado mal os senti-
mentos do povo brasileiro, que tinham ido longe demais 
no seu ardor privatizante e entreguista. Tiveram que 
recuar, mas nunca abandonaram seu projeto, tanto 
assim que venderam 1/3 das ações da Petrobras na 
Bolsa de Valores de Nova York, como primeiro passo 
para a privatização da empresa.

Tinham colocado em prática o programa econô-
mico mais antinacional, de maior abertura ao capital 
estrangeiro, que o Brasil conheceu, sob o mando de 
FHC e seus ministros econômicos – Pedro Malan e José 
Serra. Quebraram o país três vezes e correram pedir 
mais há empréstimos ao FMI, assinando com presteza 
as Cartas de Intenção, de submissão aos organismos 
financeiros internacionais. Na crise de 1999, subiram 
as taxas de juros a 49%, para tentar segurar o capital 
especulativo e impuseram uma recessão de que a eco-
nomia só voltou a se recuperar no governo Lula.

Entre as cláusulas secretas da Carta de inten-
ções assinadas nesse momento, a imprensa revelou 
que constava a privatização da Petrobras, do Banco 
do Brasil e da Caixa Econômica.

Foram rejeitados pelo povo. Quando Lula, no 
sexto ano do seu governo, tem o apoio de 80% da 
população e a rejeição dc apenas 5%, FHC tinha o 
apoio de apenas 18%, mesmo contanto com o apoio 
total da totalidade da grande mídia, essa mesma que 
rejeita a Lula.
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Viram, com frustração, a Petrobras se transformar 
na maior empresa brasileira e em uma das maiores 
do mundo, conseguir a auto suficiência em petróleo 
para o Brasil, descobrir o pré-sal, entre tantas outras 
conquistas, afirmando seu caráter nacional e de iden-
tificação com a construção de um Brasil forte.

Mas não se conformaram. Na calada da noite 
organizaram uma CPI sobre a Petrobras.

Enquanto o povo quer uma CPI sobre a Petro-
brax. Tratam de impor os danos que consigam à maior 
empresa brasileira, tentam impedir que a exploração 
do pré-sal fique nas mãos do Estado brasileiro, que-
rem afetar o valor das ações da empresa, obstaculizar 
seus planos de expansão e de crescimento. Porque 
lhes dói tudo que seja nacional, tudo que represente 
fortalecimento do Brasil como nação.

São os corvos do século XXI, os novos lacerdis-
tas, os novos udenistas, a direita branca e elitista, anti 
nacional, anti popular, que sente asco pelo povo e pelo 
Brasil. FHC espumava de raiva ao ver que para tentar 
ter alguma chance de disputar o segundo turno com 
Lula, o candidato do seu partido rejeitou as privatiza-
ções do seu governo, comprometeu-se a não tocá-las 
pra frente, sabendo que se chocam frontalmente com 
os sentimentos do povo brasileiro.

Querem prejudicar a imagem da Petrobras, a for-
taleza da empresa de que se orgulham os brasileiros, 
que a querem cada vez mais forte e mais brasileira. 
Acenam para as grandes empresas estrangeiras de 
petróleo com a possibilidade de dar-lhes o controle 
do pré-sal, como presente de ouro, caso consigam 
retomar o governo no ano que vem, garantindo-se ao 
mesmo tempo polpudos financiamentos eleitorais. Não 
hesitam em sacrificar tudo o que seja nacional e po-
pular, contanto que possam voltar ao governo e seguir 
dilapidando o patrimônio público.

São definitivamente uma tucanalhada, que precisa 
ser repudiada e rejeitada pelo povo brasileiro, para que 
não possam seguir tentando causar danos ao Brasil. 
Tirem suas patas entreguistas de cima da Petrobras, 
do pré-sal e do Brasil, tucanalhada antinacional, anti-
popular e antidemocrática. O Brasil é maior que vocês, 
os rejeitou tantas vezes e vai rejeitá-los de novo. É 
Monteiro Lobato contra Carlos Lacerda, Getúlio contra 
Rockfeller, o povo brasileiro contra a tucanalhada de 
FHC. Que se instaure a CPI que o povo quer – a CPI 
da Petrobráx, onde estão as digitais dessa corja que 
odeia o povo e o Brasil.

Texto: Emir Sader/Postado em 16-5-09 às 
22:11.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, meu pronunciamento diz respeito ao aumento 

descontrolável de casos de dengue, inclusive com 
mortes, na Bahia.

O Governo perdeu o controle da dengue no Es-
tado. São casos graves, não apenas localizados na 
Capital, como em todo o Estado.

Na verdade, o Governo não se preparou, não pla-
nejou, para combater a dengue. Hoje, a Bahia passa 
por uma situação de calamidade, com casos espalha-
dos por vários municípios, um completo descontrole. 
Trata-se de questão gravíssima a que o Governo tem 
de dar prioridade absoluta, sob pena de se transformar 
num dos maiores problemas a serem enfrentados este 
ano e nos próximos.

Faço aqui este alerta e este apelo para que sir-
va de lição e que se chegue, urgentemente, à solução 
dessa crise, desses casos de dengue, com mortes, que 
vêm acontecendo em todo o Estado da Bahia. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. FERNANDO NASCIMENTO (PT-PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, 
quero dizer que nos sentimos honrados por ver V.Exa. 
na presidência dos trabalhos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje venho 
a esta tribuna falar sobre o fracasso das redes públicas 
de ensino estaduais, que se refletiu diretamente nos 
resultados do último ENEM. Devemos nos esforçar para 
mudar esse quadro que tanto aflige o corpo docente e 
o corpo discente de nossas escolas. É claro que temos 
várias escolas com ensino de excelência, estrutura e 
condições para proporcionar ótimo resultado. Porém, 
essa realidade não atinge a maioria.

Quero dar destaque ao meu Estado, onde o Co-
légio de Aplicação da Universidade Federal de Per-
nambuco é muito disputado, tanto por alunos da rede 
oficial quanto da rede privada. A instituição aparece no 
ENEM entre as 14 melhores do País, com nota 76,68. 
Esse resultado não surpreendeu pais e alunos, uma vez 
que há dedicação constante dos professores, durante 
todo o ano. O índice de reprovação não soma mais de 
6, num colégio de 420 alunos, para um Estado em que 
a defasagem idade/série chega a 70%. Isso comprova 
que é possível, sim, a unificação do ensino de qualida-
de. Ainda há tempo para o preparo do ENEM , mesmo 
para as escolas distantes dos grandes centros.

Com o novo formato da prova do ENEM, é funda-
mental que a proposta seja bem esclarecida, para que 
os alunos tenham um direcionamento, o que permitirá 
a reestruturação do ensino médio e ajudará a orientar 
os processos seletivos do ensino superior, diferente-
mente do que acontece hoje.

É necessário que haja imenso esforço para nivelar 
as escolas públicas, a fim de que alcancem resultados 
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de excelência. A trajetória dos alunos, desde o início, 
certamente vai fazer diferença no ensino superior.

A UFRPE (Universidade Federal Rural de Per-
nambuco) adotará o novo ENEM como forma única de 
seleção para o vestibular de 2010. Por unanimidade 
foi tomada essa decisão, durante reunião extraordi-
nária da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
UFRPE. A intenção é a de que os alunos se integrem 
com as atividades acadêmicas e busquem o desen-
volvimento social.

O segredo para o desenvolvimento no ENEM é a 
formação continuada. E o mais importante é que todos 
tenham acesso aos locais de prova. 

Bons resultados só são alcançados quando há 
dedicação todos os anos e não só no pré-vestibular.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Fernando Nas-
cimento, o Sr. Domingos Dutra, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno, deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Manato, § 2º 
do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra o nobre Deputado Átila Lins.

O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB-AM. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, registro, com grande 
prazer, a realização, no dia de ontem, de sessão sole-
ne pelo Congresso Nacional, presidida pelo Senador 
José Sarney, em homenagem aos 60 anos do jornal 
A Crítica, de Manaus.

Aquele matutino, o mais antigo de Manaus, com-
pletou 60 anos no dia 19 de abril, mas somente ontem 
foi possível realizar a homenagem. 

À cerimônia estiveram presentes a Diretora-Pre-
sidenta, Sra. Ritta Calderaro, o Diretor Umberto Tomaz 
Calderaro e toda a diretoria daquela instituição que tem 
prestado relevantes serviços ao Amazonas.

Fica o registro, Sr. Presidente.
O  SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, no fim da tarde de sábado, encerramos a 
9ª edição do Congresso Mundial de Viagem e Turismo 
– WTCC, realizado no Costão do Santinho, em Floria-
nópolis, Santa Catarina. O evento teve a participação 
de 1,3 mil inscritos de 59 países e de 110 jornalistas, 
sendo 70 brasileiros e 40 estrangeiros, na mídia inter-
nacional, algo que não tem preço. 

A indústria do turismo representa 12,5% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) catarinense, o equivalente a 
US$ 6,4 bilhões, e deve dobrar de tamanho nos próxi-
mos 10 anos. Essa é a principal constatação do estudo 
sobre o impacto econômico do setor, apresentado pelo 

Conselho Mundial de Viagem e Turismo na abertura 
do congresso.

Relatório elaborado pela Oxford Economics apon-
ta que o segmento gera 500 mil empregos no Estado, 
11,9% do total, e que esse número deve chegar a 696 
mil em 2019. Esse relatório, aliás, será um importante 
argumento na hora em que o Estado tratar com inves-
tidores internacionais ou discutir infraestrutura com o 
Poder Público.

Apesar de seu indiscutível potencial, grande parte 
da região ainda é inexplorada, mas somos confiantes 
em que Santa Catarina se projeta como uma jóia tu-
rística. Poucas pessoas fora da América Latina, e até 
mesmo do Brasil, sabem da sua incrível diversidade 
de paisagens e culturas.

A concorrência internacional é acirrada, mas 
contamos com a junção das partes interessadas para, 
num esforço conjunto, chegarmos a um cenário pro-
missor.

No WTTC, discutiu-se sobre as parcerias públicas 
e privadas que devem garantir o desenvolvimento do 
setor turístico sustentável, atingindo equilíbrio saudá-
vel entre as necessidades empresariais, a proteção de 
recursos naturais e o bem-estar da população.

Não há dúvidas de que, se indústria e Governo 
trabalharem em conjunto, garantiremos as condições 
necessárias para atingir o cenário ideal.

No relatório, o WTTC destaca o fato de que Santa 
Catarina é conhecida principalmente por suas praias, 
mas que a região também conta com outras atrações 
que também podem ter apelo turístico. Por isso, reco-
mendaram incentivo à educação, avanço na prosperi-
dade econômica, criação de oportunidades inovadoras 
e manutenção de ambiente seguro e saudável.

Em termos de potencial de investimento, nos últi-
mos 20 anos o desenvolvimento do turismo do Estado 
foi principalmente direcionado para o mercado domés-
tico. Países vizinhos e de outras regiões da América do 
Sul, porém, buscam os mesmos produtos: acomoda-
ção simples, para relaxar nas praias. Isso mostra que 
há pouca necessidade de investimento em produtos 
e serviços mais sofisticados.

Tal cenário, no entanto, deve mudar se Santa 
Catarina decidir concentrar seus esforços na captação 
de recursos internacionais.

Partiu do Fórum Econômico Mundial a avaliação 
mais incisiva dos planos acalentados pelo País de se 
tornar um destino internacional de peso.

O Brasil é o pior dos países emergentes quanto 
à priorização do turismo como atividade econômica, 
o último entre os integrantes do BRIC (grupo formado 
por Brasil, Rússia, Índia e China) no que diz respeito 
à qualidade de infraestrutura de transportes e o 91º 
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entre 133 países na competitividade dos preços pra-
ticados pelo setor.

Na condição de membro da Comissão de Turismo 
e Desporto da Câmara, tenho a relatar o que segue: no 
último dia do congresso, o Fórum avaliou o desenvol-
vimento do turismo do País com base no Relatório de 
Competitividade em Viagem e Turismo 2009, divulgado 
em março. Apresentado pela Diretora da Indústria de 
Aviação, Viagem e Turismo do Fórum, Thea Chiesa, o 
estudo aponta muitas falhas no Brasil, principalmente 
na área de segurança pública e infraestrutura aero-
portuária e rodoviária.

Constatou-se, portanto, que o transporte aéreo 
do Brasil é insuficiente para atender a uma demanda 
crescente de turismo. A qualidade de nossas rodovias 
também é a pior entre as dos países emergentes. O 
setor precisa de investimentos urgentes, conforme 
constatou a Booz & Co, empresa parceira na realiza-
ção do estudo.

O relatório mostra ainda que os preços do turis-
mo no Brasil não são competitivos e estão na média 
dos praticados em destinos como Espanha, Estados 
Unidos e Portugal, e que é preciso forçar uma reapro-
ximação com a realidade do País. Conforme Souza, 
o nível do turismo receptivo também foi considerado 
muito baixo.

Apesar dos desafios que o Brasil tem pela frente 
nas questões logísticas e de segurança pública, exis-
tem muitas oportunidades, e a Copa do Mundo de 
2014 pode ser um fator catalisador de investimentos 
em infraestrutura para resolver os principais problemas 
nos próximos anos. E isso se faz necessário porque 
o crescimento do turismo aqui vai se dar mais rapida-
mente do que em toda a América Latina.

O Secretário-Executivo do Ministério do Turismo, 
Mário Augusto Lopes Moysés, apresentou possíveis 
soluções e destacou que o real valor do estudo está 
no fato de que, além de mostrar as fraquezas do País, 
também ressalta as oportunidades de investimento.

Adiantou o representante do Ministério do Turismo 
que, do ponto de vista do Governo, estão buscando 
facilitar os investimentos por intermédio do Conselho 
Nacional de Turismo, o que permite uma proximidade 
com o setor privado. Mas temos um dado positivo: o 
mercado interno de turismo é hoje responsável por 
85% da movimentação no setor. Portanto, o mercado 
doméstico garantiu, mesmo num ano de crise, cresci-
mento significativo na última temporada de verão.

Ressaltou o Secretário que o Governo Federal 
vai lançar um pacote de US$10 bilhões para desenvol-
ver projeto de transporte público, fala-se, inclusive, na 
implantação de um trem de alta velocidade. E garantiu 
que o Governo trabalha para reduzir taxas e impostos 

que incidem sobre a atividade turística, incluindo-se aí o 
custo do visto para se entrar no País, hoje US$100.

O balanço foi positivo. Estamos satisfeitíssimos, 
mormente porque Santa Catarina está inserida no 
mercado internacional como atrativo no segmento 
turístico.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. DOMINGOS DUTRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra ao Deputado Domingos Dutra, do PT do Mara-
nhão, um lutador, por 3 minutos.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Deputado 
Manato.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, visitei, 
20 dias atrás, a Comarca de Pedreiras, no Estado 
do Maranhão, juntamente com o Deputado Estadual 
do Maranhão Rubens Pereira Júnior. Fiz essa visi-
ta representando a Comissão de Direitos Humanos. 
Aquela Comarca, dirigida pelo Juiz Douglas Martins, 
fez uma experiência exitosa com os apenados, com 
a aplicação do método APAC, iniciado em São Paulo, 
expandido em Minas Gerais e hoje muito utilizado em 
todo o País. 

A Associação de Proteção e Assistência ao Con-
denado – APAC promove efetivamente a ressocializa-
ção dos condenados.

Em Pedreiras, existem 162 presos. Todos eles 
trabalham na piscicultura, em hortas, com artesanato e 
em atividades industriais, na produção de cadeiras, que 
já têm mercado garantido na região, e de detergentes 
e sabonetes. Todos os apenados dispõem de atividade 
religiosa e recebem alimentação de qualidade.

O resultado dessa experiência positiva é, em 
primeiro lugar, a redução em 50% dos custos, porque 
para cada 3 dias trabalhados reduz-se 1 dia de pena. 
Isso acarreta menos ônus para o contribuinte.

Todos os presos estudam. Ainda não há lei espe-
cífica sobre a matéria, mas muitos projetos que aqui 
tramitam estabelecem que, para cada 3 dias de aula, 
também seja diminuído 1 dia de pena. 

Aqueles que defendem que os presos devem ser 
tratados como animais têm uma visão distorcida e to-
talmente inapropriada, porque, por onde andei neste 
País, todos querem trabalhar e estudar. E pergunto: 
quem não quer ter renda, diminuir a pena e ainda sair 
qualificado profissionalmente?

Em segundo lugar, em Pedreiras, a reincidência 
é zero. Aqueles que cumprem a pena, ao saírem, não 
voltam a delinquir. Além disso, segundo os resultados, 
100% dos que são beneficiados com as saídas de fim 
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de semana, do final de ano e da Semana Santa, en-
tre outras, retornam. Isso porque o espaço onde estão 
cumprindo pena é humanizado; há religião, trabalho 
e respeito. 

Também em Pedreiras, apenas 2 agentes peni-
tenciários cuidam dos 162 presos. Por onde andei, vi 
que a quantidade de agentes é maior e que os presos 
são tratados como animais.

Portanto, parabenizo o Dr. Douglas Martins e a 
Igreja Católica, em nome do Frei José Ribamar Cardo-
so, por essa experiência positiva. Pedreiras é a maior 
prova, Deputado Julião Amin, de que o caos do sistema 
carcerário decorre da omissão e da frieza do Estado 
brasileiro, bem como de juízes, promotores, defensores 
públicos e secretários de Justiça, que veem o preso 
como se fosse um animal, uma pessoa que não me-
rece nenhum tipo de tratamento. 

Registro essa experiência porque o sistema pri-
sional brasileiro tem saída, do contrário, nós é que não 
temos jeito. Afinal, cada preso barbarizado no sistema 
carcerário é potencialmente uma fera humana, que irá 
praticar novos crimes.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra pela ordem ao nobre Deputado Geraldo Simões, 
administrador de empresas, funcionário público federal 
e técnico agrícola, filiado ao PT desde 1981, que tão 
bem exerce o segundo mandato pela Bahia. S.Exa. 
dispõe de 3 minutos na tribuna.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estes dias, 
tenho andado indignado por conta da nova investida 
dos tucanos contra a PETROBRAS.

Não é por nada, mas quero registrar que essa 
empresa nasceu na Bahia. Sem modéstia, Sr. Presi-
dente, acho que ela é grande porque nasceu no meu 
Estado, com o primeiro poço em Lobato. Aqueles que 
pensavam da mesma forma que os tucanos diziam 
naquele tempo: “Deixem desse negócio de procurar 
petróleo, porque isso não existe no Brasil. Vão cuidar 
da sua agricultura.” Era o que eles nos recomenda-
vam. Hoje, temos um segundo posto pertinho de Sal-
vador, em Candeias, ainda produzindo. Está lá para 
todos verem. 

A PETROBRAS, grande no planeta, não produz 
somente petróleo, mas energia, o que é bom para a 
agricultura, principalmente a familiar. Mas fazem toda 
uma investida contra essa empresa que tanto nos or-
gulha. 

A nova descoberta no pré-sal corresponde, em 
termos de produção, a 2 PETROBRAS. Não sei por 
que tanta preocupação por conta disso e por conta 
da decisão do Presidente Lula de que essa reserva 

pertence ao Governo e servirá para melhorar a vida 
dos brasileiros. 

Os tucanos queriam, pelo conceito, pela postura 
e pelo programa do partido, entregar a PETROBRAS 
à Shell ou à Esso. Era isso o que queriam fazer há 8 
anos, quando tentaram, de todas as maneiras, mudar 
o nome da empresa para PETROBRAX e entregá-la de 
qualquer jeito, conforme a visão do Estado mínimo.

Sr. Presidente, a PETROBRAS acha que essas 
reservas pertencem a ela. Lula acha que essas reser-
vas pertencem ao Governo e devem servir para me-
lhorar a infraestrutura do Brasil e as condições de vida 
do povo brasileiro. É um bom debate para se fazer em 
relação à empresa. 

Querem investigar se a PETROBRAS contratou 
uma banda para tocar em Salvador, Itapetinga, lá e 
cá. Deixem o Tribunal de Contas da União investigar 
isso. Há muitos fatos sendo investigados no Brasil, na 
Câmara dos Deputado e no Senado Federal, portanto, 
que investiguem também a PETROBRAS.

Agora, não se pode fazer palanque político des-
se fato no momento em que a empresa cresce, é res-
ponsável por 40% do PAC e está realizando contratos 
com diversos países do mundo. Paralisá-la, ninguém 
sabe por quanto tempo, para fazer uma investigação 
barata, Sr. Presidente?

Vamos utilizar os órgãos de fiscalização exis-
tentes no Brasil; o Tribunal de Contas da União, o Mi-
nistério Público. A PETROBRAS não é do Lula nem 
do Governo; ela pertence aos brasileiros, pertence à 
Nação. Essa atitude do PSDB, de forçar a barra para 
instalação de uma CPI, não atrapalha o Governo de 
Lula, mas a maior empresa brasileira, respeitada em 
todo o mundo e orgulho nacional.

Portanto, Sr. Presidente, venho lamentar a irres-
ponsabilidade dos tucanos neste momento em que a 
PETROBRAS está realizando tantas ações importan-
tes no País. Eles querem abrir uma CPI para investi-
gar bobagens, porque não há fato determinado a ser 
investigado.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra ao nobre Deputado Eduardo Valverde, advogado, 
administrador de empresas, auditor fiscal do trabalho, 
filiado ao PT desde 1985 e que tão bem exerce o se-
gundo mandado por Rondônia. S.Exa. dispõe do tem-
po de 3 minutos.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. 
a leitura do meu currículo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, comunico 
à Casa que está sendo realizada agora, na cidade de 
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Porto Velho, em Rondônia, a marcha do MPA – Movi-
mento dos Pequenos Agricultores. 

Eles têm uma pauta nacional de 15 itens, que 
estão sendo discutidos com os órgãos dos Governos 
Federal e Estadual. 

Entendemos que a agricultura familiar é impor-
tante para o Brasil e que o movimento organizado irá 
colocá-la na ponta das políticas públicas. Essa atividade 
econômica é responsável por quase 70% dos alimen-
tos consumidos pelo povo brasileiro, por aquilo que 
vai para a mesa trabalhador. É também a forma mais 
sustentável de agricultura, porque a grande maioria dos 
que a exercem respeitam o meio ambiente. 

É necessário que se fortaleça a agricultura cam-
ponesa para que o Brasil tenha segurança alimen-
tar, redução da carestia – porque a alimentação tem 
peso importante no custo de vida – e, principalmente, 
compatibilidade entre a atividade agrícola e o meio 
ambiente. 

Saúdo, portanto, o MPA por essa marcha na-
cional que se inicia no Estado de Rondônia. Durante 
toda a semana haverá negociações com os órgãos 
de Governo. 

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 
novamente enfatizar os motivos pelos quais querem 
auditar a PETROBRAS, empresa de capital aberto, 
negociado em Bolsa. O pequeno acionista também 
exerce o direito de fiscalizá-la, pois, se ela tiver preju-
ízo, prejudicará tanto os grandes quanto os pequenos 
iinvestidores. E, uma vez que parte de seu capital é 
público, os órgãos do controle externo também fazem 
monitoramento. Portanto, a PETROBRAS é uma das 
empresas estatais mais fiscalizadas no Brasil. 

Sendo assim, qual a razão dessa CPI? Certa-
mente estão interessados nas eleições de 2010. Quem 
demonstra esse interesse, em passado recente, não 
teve o mesmo cuidado com a PETROBRAS. Cito o 
exemplo de contratos feitos há 10 anos com o German 
Efromovich, grande empreiteiro e um dos fornecedo-
res de produtos à empresa. Somente ele ganhava as 
licitações, não havia outro ganhador. E esse German 
Efromovich, de nacionalidade boliviana/brasileira, tinha 
várias pequenas empresas que prestavam serviço à 
PETROBRAS, certamente na construção de platafor-
mas, e nem sequer tinha estaleiro, ele alugava um. 
Na verdade, era um testa de ferro, era monitorado e 
direcionado por interesses muito bem conduzidos e 
conhecidos aqui no Congresso Nacional.

Então, se tiver de se fazer auditagem na PE-
TROBRAS, que se faça naquele período em que ha-
via, talvez, maior vulnerabilidade. De lá para cá, a 
PETROBRAS se fortaleceu, robusteceu-se, tornou o 
País autossuficiente em petróleo e descobriu a cama-

da do pré-sal, que vai posicionar o Brasil na condição 
de produtor de petróleo.

Então, essa CPI lesa-pátria, na verdade, não quer 
investigar nada, quer tão-somente polemizar e fazer 
disputa político-eleitoral. Certamente quem o fizer ob-
terá o mesmo resultado do candidato Geraldo Alckmin, 
na campanha passada, quando se posicionou favora-
velmente à privatização da PETROBRAS.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-

lavra ao Deputado Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-

DF. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna, hoje, 
para pedir a adoção de todas as providências cabíveis 
com vistas à nomeação da totalidade dos candidatos 
aprovados no último concurso público realizado para 
o provimento de cargos de Procurador da Fazenda 
Nacional e ainda não convocados.

Sem sombra de dúvidas, Excelências, a amplia-
ção e o aprimoramento desse quadro de servidores 
gerarão efeitos extremamente significativos ao Erário. A 
atuação desses procuradores está diretamente relacio-
nada a atividades vitais para o bom funcionamento da 
economia do Estado, tais como fiscalização, inscrição 
e cobrança dos créditos devidos à União.

A nomeação desses servidores contribuirá so-
bremaneira para o incremento dos cofres públicos, a 
partir de uma fiscalização mais efetiva – com a conse-
quente diminuição da sonegação fiscal – e do fortale-
cimento institucional da Procuradoria-Geral da Fazen-
da Nacional (PGFN), o que, em curto prazo, refletirá 
positivamente na arrecadação da União. Contribuirá, 
também, para a diminuição da rotatividade no quadro 
de Procuradores da referida instituição. A rotatividade 
na PGFN, segundo estudos que nos foram apresen-
tados, é uma das mais significativas do funcionalismo 
público, o que não é salutar, podendo causar o enfra-
quecimento da instituição, órgão vital para os cofres 
do Estado brasileiro.

A importância do fortalecimento da PGFN pode 
ser comprovada pela comparação de dados relativos 
ao número de procuradores em atividade e o total de 
recursos arrecadados pela PGFN ao longo dos últimos 
anos. Em 2005, 2006, 2007 e 2008, para os totais de 
1.000, 1.200, 1.500 e 1.800 procuradores em atividade, 
foram arrecadadas pela PGFN, respectivamente, as 
importâncias de R$8,8 bilhões, R$9,6 bilhões, R$12,8 
bilhões e R$16 bilhões.

Ademais, por meio do exame dos relatórios de 
gestão da PGFN dos últimos anos, podemos perceber 
que, a cada ingresso de 200 ou 300 novos Procuradores 
da Fazenda Nacional, a arrecadação federal cresceu 
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de 3 bilhões a 4 bilhões de reais. Portanto, quanto mais 
se investir nos recursos humanos da instituição, com a 
nomeação dos aprovados restantes do último concurso, 
maior será o retorno em favor da sociedade.

Sabemos, ainda, Excelências, que a PGFN é 
órgão superavitário, órgão que se paga e que recu-
peraria, em 2 ou 3 meses, quaisquer investimentos 
com o esgotamento da lista de aprovados, bem como 
com a implementação da infraestrutura, porventura, 
ainda necessária a essa imediata convocação de no-
vos servidores.

No que tange à disponibilidade de vagas para 
o ingresso dos candidatos que aguardam nomeação, 
cabe lembrar tanto a criação de 1.200 cargos de Pro-
curador da Fazenda Nacional pela Lei n.º 11.457/2007 
quanto o saldo remanescente de provimento de cargos 
efetivos da área jurídica no âmbito do Poder Executivo 
Federal, no total de 1.364 cargos, constante do Decreto 
n.º 6.742, de 14 de janeiro de 2009. 

Sabe-se que hoje há mais de 600 cargos de 
Procurador da Fazenda Nacional disponíveis e a pre-
encher, criados pela Lei da Super-Receita (Lei n.º 
11.457/2007) e pouco mais de 300 aprovados rema-
nescentes a nomear.

Entendo – e tenho um projeto de lei neste senti-
do, o qual estabelece a obrigatoriedade de nomeação, 
pela Administração Pública, dos candidatos aprovados 
em concurso público, respeitado o número mínimo de 
vagas estabelecido no edital – que essa é uma medida 
que só trará benefícios ao Erário federal.

Entendo, ademais, que – ao lado do interesse 
público já exposto, que suplanta quaisquer interesses 
particulares dos aprovados – tal medida prestigia os 
princípios constitucionais da boa-fé e da eficiência 
administrativa. Isso nos dá a certeza de que o Poder 
Executivo nomeará e dará posse a todos os aprovados 
ainda não convocados do último concurso da PGFN.

São essas as razões que nos levam a invocar 
o exposto. E certos, Sr. Presidente, de que o assunto 
ainda se ressente do justo trato político em âmbito fe-
deral, estamos convictos que receberemos a devida 
atenção.

Justiça seja feita! 
Peço, por derradeiro, que o presente discurso seja 

divulgado em todos os meios de comunicação desta 
respeitável Casa legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra ao nobre Deputado, gráfico, médico, especialista 
em ginecologia e obstetrícia, ex-Secretário Estadual 
de Saúde do Mato Grosso do Sul e que tão bem exer-
ce seu segundo mandato, Geraldo Resende. S.Exa. 
dispõe de 3 minutos na tribuna.

O SR. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB-MS. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna hoje para di-
zer que faço minhas as palavras da nobre Deputada 
Rose de Freitas, no que diz respeito à preocupação 
manifestada por S.Exa. dias atrás, no sentido de que 
os Prefeitos que quiserem receber recursos de obras 
já realizadas por meio de convênios com o Ministério 
das Cidades, assinados em 2006 e 2007, terão que 
recorrer à Justiça para receber o dinheiro.

Essa informação foi trazida a este plenário pela 
própria Deputada, depois de ter estado no Ministério 
das Cidades para questionar o motivo do atraso na 
liberação de recursos referentes a obras aprovadas 
no período citado e ter ouvido dos representantes do 
Ministério a orientação para que os Prefeitos que se 
julgassem prejudicados recorressem à Justiça.

A situação é preocupante não só para os muni-
cípios do Estado do Espírito Santo, terra da Deputada 
Rose de Freitas e de V.Exa., mas também para os do 
meu Estado, o Mato Grosso do Sul, e, creio, para to-
dos os municípios.

A nós Deputados, representantes legais dos de-
sejos do nosso povo, não resta alternativa senão ape-
lar para a sensibilidade do Presidente Lula e pedir que 
ele determine ao Ministério das Cidades que reveja 
essa decisão.

Sobretudo peço a compreensão do momento 
delicado que vivem os municípios, que são obrigados 
a cortar na própria carne para reduzir os seus gastos 
e investimentos e poder enfrentar a crise e os efeitos 
dos significativos cortes feitos no Fundo de Participa-
ção dos Municípios.

Rever tal decisão seria uma atitude digna de um 
Presidente que detém uma profunda confiança por par-
te do povo brasileiro. O povo já enfrenta no dia a dia 
vigorosa rotina para viver com dignidade e não pode 
ser castigado dessa maneira. 

Punir as Prefeituras com o não pagamento das 
obras já realizadas é punir a população, é castigar 
quem merece respeito, quem paga em dia os seus 
impostos e quem garante, em última análise, a legiti-
midade deste Governo que aí está.

Em Mato Grosso do Sul, há várias cidades que 
se encontram nessa situação, com obras já realiza-
das, e correm o risco de não serem pagas. Na lista 
dessas obras estão de casas populares a escolas; 
de saneamento, drenagem, pavimentação asfáltica a 
postos de saúde.

Não há como admitir que; depois de cumprir 
um longo processo de exigências, o que inclui todas 
as etapas de uma licitação pública e a assinatura de 
convênios, até a construção da obra fiscalizada pela 
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Caixa Econômica Federal, os Prefeitos recebam uma 
informação dura, insensível, lacônica, de que não é 
possível mais receber o pagamento pelo objeto desses 
convênios, qual seja a construção das obras.

Por tudo isso é que assumo como minhas as 
preocupações manifestadas aqui pela nobre Deputa-
da Rose de Freitas e convoco todos os Parlamentares 
desta Casa para que se juntem a nós em mais esta 
batalha, em respeito às nossas cidades, em respeito 
aos cidadãos brasileiros.

Muito obrigado.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a disputa judicial entre os correntistas prejudica-
dos na adoção das medidas econômicas conhecidas 
como Plano Verão e os bancos se arrasta há muito 
tempo. Esse plano econômico, criado e aplicado há 
praticamente 20 anos, em janeiro de 1989, através da 
Lei 7.730/89, determinou que os saldos das cadernetas 
de poupança passassem a ser atualizados, à época, 
com base no rendimento acumulado das Letras Fi-
nanceiras do Tesouro (LFT) e não mais pelo Índice de 
Preço ao Consumidor (IPC). 

As regras passaram a valer a partir de 15 de ja-
neiro daquele ano, mas os bancos, aproveitando-se da 
mudança do critério de atualização dos rendimentos, re-
troagiram os cálculos para 1º de janeiro, quando sequer 
a legislação existia. Dessa forma, todos os correntistas 
que possuíam caderneta de poupança com aniversário 
de 1º a 14 de janeiro de 1989 e que mantiveram sal-
do na conta até fevereiro de 1989 foram lesados em 
20,36% da rentabilidade a que tinham direito.

Diante dessa grave e flagrante ilegalidade come-
tida pelos bancos, que se apropriaram indevidamente 
de recursos que não eram seus, a Justiça brasileira já 
se posicionou, em todas as instâncias, favoravelmente 
aos poupadores prejudicados.

Está mais do que evidente que o que se questio-
na na Justiça é a restituição do montante de recursos 
extraídos ilegalmente dos poupadores, e não a lega-
lidade do plano, o que diz respeito a uma discussão 
de outra ordem.

No entanto, no início de março deste ano, a Con-
federação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF) 
deu entrada no Supremo Tribunal Federal (STF) com 
a Arguição de Descumprimento de Preceito Funda-
mental (ADPF) 165, requerendo a suspensão das 
ações ajuizadas pelos correntistas contra os bancos, 
alegando que eles questionam a constitucionalidade 
dos planos econômicos.

Ora, Sr. Presidente, infelizmente, o povo brasi-
leiro já está cansado desta prática recorrente dos 
bancos, que lançam mão de todos os expedientes 

possíveis para burlar a lei e assegurar sua ganân-
cia insaciável por lucros.

Mas o que é mais intolerável ainda é a atitude 
do Banco Central do Brasil (BACEN), através de 
seu Presidente banqueiro, Sr. Henrique Meirelles, 
que decidiu se associar aos bancos e ao CONSIF 
no julgamento do STF, alegando que a vitória dos 
poupadores prejudicaria o sistema financeiro num mo-
mento de crise internacional e que cabe ao Governo 
defender a legalidade dos planos. 

É inaceitável que o BACEN, que deveria fiscali-
zar os bancos e combater os crimes financeiros, atue 
deliberadamente a favor desse verdadeiro calote pra-
ticado contra os correntistas.

É público e notório que o setor financeiro é o 
maior beneficiário do modelo econômico em vigor: com 
elevadas taxas de juros, as mais altas do mundo; com 
o mecanismo perverso do crescente endividamento 
público da nação; e com a cobrança abusiva de tarifas 
dos usuários do sistema.

Por isso, Sras. e Srs. Deputados, temos que co-
brar publicamente do Governo atitudes que ponham 
fim a essa situação. Não podemos aceitar essa subor-
dinação institucionalizada aos interesses dos bancos, 
eternos privilegiados e financiadores de primeira or-
dem das campanhas eleitorais daqueles que atendem 
seus interesses.

Bradesco, Santander/Real, Itaú/Unibanco, Banco 
do Brasil e Caixa Econômica Federal lucraram, só em 
2008, cerca de R$ 31 bilhões. Pelo que parece não 
têm sido os bancos os prejudicados com a atual crise 
econômica. Mas eles se negam a pagar uma dívida a 
milhares de correntistas que sofrem com suas amar-
guras e não recebem o que lhes é de direito.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Com a palavra, 
pela ordem, ao nobre Deputado Pedro Fernandes, ban-
cário e engenheiro civil, ex-Vereador e ex-Secretário 
Municipal de Obras e Transportes de São Luís e que 
tão bem exerce seu terceiro mandado nesta Casa, pelo 
PTB. S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
última sexta-feira, no Estado do Maranhão, no Palá-
cio dos Leões, no gabinete da Governadora Roseana 
Sarney, o Governo do Maranhão assinou protocolo de 
intenções com a PETROBRAS. Estavam presentes na 
ocasião o Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, o 
Presidente em exercício da PETROBRAS, diretores da 
ANP, o Prefeito de Bacabeira, vários outros Prefeitos, 
além de Secretários de Estado e Deputados Federais 
e Estaduais. Enfim, a sociedade maranhense estava 
lá representada.
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Esse protocolo de intenções dá ao Município de 
Bacabeira e ao Estado do Maranhão algumas metas a 
serem cumpridas para que possamos executar o maior 
projeto da América Latina. E não é só o maior. Ele é 
o dobro do segundo maior projeto da América Latina. 
Refiro-me à Refinaria Premium, com capacidade de 
600 mil barris por dia.

Sr. Presidente, ao longo dos 4 anos de implanta-
ção desse projeto haverá a geração de 100 mil novos 
empregos no Estado do Maranhão. E, mais do que 
isso, vamos movimentar toda aquela região próxima à 
Capital, no Município de Bacabeira, e pensar depois, 
quem sabe, em criar o Polo Petroquímico de Santa 
Rita, ou de Rosário, ou da própria Bacabeira.

O projeto da refinaria chega em bom momento. 
O Estado do Maranhão tem excelente infraestrutura 
energética, excelente infraestrutura ferroviária, exce-
lente porto, talvez o melhor do Brasil e o segundo mais 
profundo o mundo. Estamos ansiosos para receber 
esse projeto.

Sabemos dos impactos econômicos e ambien-
tais que a nossa região vai sofrer, mas temos de nos 
preparar para isso. Esse é um projeto que realmente 
chega em boa hora, um projeto há muito tempo sonha-
do pelo Presidente Sarney, há muito tempo sonhado 
pela Senadora Roseana Sarney, pelo Senador Edison 
Lobão, pelos políticos que fazem o Maranhão, que que-
rem bem ao Maranhão, que querem fazer com que o 
Maranhão avance.

Na sexta-feira, fui testemunha desse protocolo 
que estipula, até agosto, essas metas a serem cumpri-
das. E garante o Ministro Edison Lobão que ainda este 
ano começam os serviços de terraplanagem no terre-
no onde se vai implantar a refinaria. Toda a sondagem 
está sendo realizada, já foram feitas as perfurações e 
todos os projetos de resistência do solo.

Esse projeto chega em boa hora, e o Maranhão 
está de parabéns, apesar do sofrimento que a sua po-
pulação enfrenta com as cheias. 

Aproveito para fazer um apelo à solidariedade de 
toda a sociedade brasileira, porque temos uma parte 
do Maranhão submersa, e a pobreza precisa de muita 
ajuda do Brasil.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a palavra 
ao Deputado Lincoln Portela, apresentador de tele-
visão, radialista, teólogo, que tão bem cumpre seu 

terceiro mandato pelo PR de Minas Gerais.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Manato, 
não me canso de repetir – e estou repetindo nos últi-
mos 30 dias – que há um grupo de Parlamentares, do 

qual faço parte, que tem assinado manifestos, que se 
encontra entrincheirado neste plenário. Entrincheira-
dos por quê? Porque há mais de 1 ano participamos 
de uma reunião no Conselho da República, no último 
dia do Ministro Walfrido dos Mares Guia na Secretaria 
de Assuntos Institucionais. Na ocasião, aventou-se a 
possibilidade de estudarmos, mais uma vez, a chama-
da reforma política nesta Casa. Nada contra a refor-
ma política, mas radicalmente contra o que chamo de 
malfadada lista fechada. 

Nós continuamos entrincheirados aqui. Não que 
tenhamos feito ameaças. Um dia até, de maneira mais 
acalorada, deixamos o nosso posicionamento, porque 
não gostaríamos de que a base aliada viesse a se 
dispersar num governo que está realizando grande 
trabalho, o Governo do Presidente Lula.

Por outro lado, essa base aliada não pode ter 
momentos autofágicos, isto é, não pode trabalhar com 
a destruição da própria base aliada, cuja maior parte 
não se contenta com a chamada lista fechada. 

Entendemos que a lista fechada é um retrocesso 
à democracia, e é inconstitucional retirar do cidadão o 
direito de indicar livremente o seu candidato. 

Até hoje há Parlamentares nesta Casa – Parla-
mentares até com bom nível de esclarecimento – que 
imaginam que os mais votados encabeçarão a lista 
fechada. Não existe candidatura nata na Constituição 
brasileira. Isso é um absurdo. 

Aos que pensam que estão sendo indevidamen-
te informados, que os que forem mais votados terão 
preferência na lista, é história de carochinha. Não 
acreditem nisso, levem a sério essa questão. A lista 
fechada é retrocesso e inconstitucional. Queremos vo-
tar, votemos então no que o verdadeiro voto do eleitor 
seja comprovado. 

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pala-
vra ao nobre militar, Deputado Paes de Lira, defensor da 
PEC nº 300 dos policiais militares, que tão bem exerce 
o primeiro mandato pelo Estado de São Paulo.

O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC-SP. Sem revi-
são do orador) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, o Senador Cristovam Buarque amargamente la-
mentou o fato de que o exame de leitura aplicado pela 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico – OCDE, entre estudantes de 32 países, 
apontou o Brasil em 32º lugar. Ou seja, a última posi-
ção em exame de leitura.

Ontem, depois de sair da Câmara dos Deputados, 
assisti ao programa Profissão Repórter, muito conhe-
cido, que fez uma matéria sobre os estudantes pobres 
da periferia de São Paulo que vão às aulas à noite, e o 
que se via era a luta de humildes professores tentando 
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convencer e motivar estudantes jovens muito dispersos. 
Estudantes que estão na escola, teoricamente inclu-
ídos no sistema de ensino e no projeto de educação 
nacional, mas não se consegue motivá-los. Podemos 
estar enganados pela aparência do número de jovens 
matriculados nas escolas, mas que fazem parte de um 
projeto educacional que não sai do papel. 

Por outro lado, naquele universo de estudantes, 
sobrelevou-se um jovem, que me chamou muito a aten-
ção, chamado Alan. Ele acorda às 5h30min da manhã 
para ir trabalhar como auxiliar de escritório, trabalha 
o dia inteiro, vai às aulas à noite e é dos poucos que 
tenta se concentrar, captar e absorver as lições dos 
seus professores. 

Vejo nesse Alan o verdadeiro exemplo do luta-
dor brasileiro, do jovem que não precisa de cotas, de 
escoras artificiais, do jovem que só precisa de opor-
tunidade porque o resto ele faz, uma vez que ele não 
é inferior a ninguém – tem talento, energia, decisão e 
vai buscar seus projetos de vida. 

Preocupa-me o fato de estarmos sendo enga-
nados ao oferecer oportunidades a muitos jovens que 
na verdade não serão aproveitadas por deixarem de 
ser adequadamente gerenciadas. Preocupa-me a luta 
ingente daqueles professores humildes para tentar 
produzir algum resultado nesse sentido.

O resultado do exame de leitura da OCDE, de-
nunciado pelo Senador Cristovam Buarque, deve nos 
fazer refletir. Não podemos perder a batalha da edu-
cação. Não houve nação alguma no mundo que se 
desenvolvesse, que ocupasse o seu verdadeiro lugar 
no concerto das nações – e certamente o Brasil tem 
um grande lugar – que não tivesse vencido a batalha 
da educação, da universalização da educação com 
qualidade. 

Precisamos vencer essa batalha; precisamos 
corrigir os problemas estruturais e dar oportunidades 
a todos os jovens brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra ao nobre Deputado Chico Lopes, auditor fiscal, 
professor, pedagogo, ex-Vereador, que tão bem exerce 
seu primeiro mandato pelo PCdoB do Ceará. S.Exa. 
dispõe de 3 minutos. 

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, venho à tribuna para registrar meu posicio-
namento contra a CPI da PETROBRAS.

A Petróleo Brasileiro S/A tem uma sina desde o 
seu nascedouro, uma vez que as elites jamais demons-
traram interesse nela por não a considerarem uma im-
portante empresa, como hoje ocorre em nosso País. 

Quero ressaltar as declarações do Vice-Presiden-
te José Alencar, quando afirma que a Oposição deveria 

esperar primeiro pelo resultado da Receita Federal e, 
quem sabe, do TCU.

Na minha avaliação, a Oposição, que têm os seus 
direitos e o meu respeito, não está interessada em fazer 
auditoria na PETROBRAS. Ela está preocupada em 
voltar ao poder em 2010, nada tem que se aproveite 
e o que deseja é desgastar o Governo.

Na Assembleia Legislativa do Município onde 
fui Vereador nunca foi aprovada uma CPI, mas agora 
qualquer denúncia é motivo para a Oposição pedir a 
instalação de uma.

Por outro lado, a preocupação é com o sucesso 
do Presidente Lula. Ontem, na China, foi concedido um 
empréstimo de 10 bilhões de dólares à PETROBRAS; 
vários aviões serão fabricados pela EMBRAER, confor-
me contrato que deve ser aprovado. Tudo isso deixa a 
Oposição sem discurso para uma disputa eleitoral.

Estou muito admirado com o empenho do Sr. 
Tasso Jereissati em instalar essa CPI, pois, quando 
ele foi Deputado Estadual, ficou 20 anos no poder, ja-
mais deixou que fosse aprovada uma CPI na Assem-
bleia Legislativa, que não tinha poder algum, a não 
ser politicamente.

Sr. Presidente, ele privatizou o Banco do Estado 
do Ceará – BEC, que era um banco estadual; a CO-
ELCE, que hoje representa prejuízo para a economia 
cearense; e até a rodoviária, onde é preciso pagar 
para usar o banheiro. Mas agora esse cidadão virou o 
paladino em defesa da PETROBRAS.

A conversa é outra, ele quer voltar ao poder, 
está com saudade, pois não tem mais aquele poder 
de antes.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra ao nobre Deputado Edio Lopes, servidor público, 
ex-Vereador, ex-Deputado Estadual Constituinte, ex-
Secretário de Estado de Roraima, que tão bem exer-
ce o seu primeiro mandato pelo PMDB. S.Exa. dispõe 
de 3 minutos.

O SR. EDIO LOPES (Bloco/PMDB-RR. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, nós que temos a difícil missão de defender os 
interesses do Estado de Roraima, uma vez mais ocu-
pamos a tribuna desta Casa para chamar a atenção 
do Governo Federal.

Roraima terminou, há poucos dias, um processo 
traumático que se arrastou por longos 30 anos: a de-
marcação Raposa Serra do Sol.

Pois bem. Confesso que o roraimense – em 
que pese não concordar com a maneira como as 
áreas indígenas estão sendo demarcadas naquele 
Estado – até certo ponto suspirou aliviado, visto 
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que imaginávamos estar próximos da pacificação 
no que se refere à questão indígena.

Pois bem. Nem se publicou ainda o acórdão do 
Supremo Tribunal Federal e eis que Roraima volta a ser 
palco de conflito com os indígenas. O PA Nova Ama-
zônia, área que pertenceu ao extinto BAMERINDUS e 
que fora entregue ao INCRA, serviu de forma até irônica 
para assentar os brancos que viviam na área indígena 
de São Marcos e de Raposa Serra do Sol.

Sr. Presidente, hoje essa área está sendo inva-
dida pelos indígenas da própria Raposa Serra do Sol, 
que acabaram de receber área quase do tamanho do 
Estado de Alagoas, ou de Sergipe. O conflito está ar-
mado uma vez mais no Estado de Roraima, e as au-
toridades federais não se preocupam com isso.

Ora, chega a ser irônico, Sras. e Srs. Deputados, 
uma área destinada para assentar os que foram expul-
sos da área indígena hoje ser invadida pelos próprios 
indígenas. E tudo isso tendo à frente o CIR – Conse-
lho Indígena de Roraima, que pode fazer todos esses 
movimentos.

O CIR recebeu, na semana passada, 8 milhões 
de reais do Governo Federal de um total dos quase 
40 milhões previstos para 2009. Então, esse Conselho 
pode muito bem promover esse tipo de ação, porque 
há recurso do contribuinte e a mão bondosa do Go-
verno Federal. 

Mais uma vez, Roraima está a um fio, a um passo 
de romper a já frágil linha da tranquilidade e da estabi-
lidade política e social. Portanto, é preciso que o Pre-
sidente Lula e esta Casa, mais do que nunca, voltem 
suas atenções para o Estado, sob pena de ali termos 
em breve a ruptura da tranquilidade institucional.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra ao nobre Deputado Cleber Verde, bacharel em 
Direito, professor e servidor público, vendedor autôno-
mo, ex-Vereador, que tão bem exerce o seu primeiro 
mandato pelo PRB, do Maranhão. S.Exa. dispõe de 
3 minutos.

O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB-MA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Ministro Eros Grau deu provimento parcial ao 
Mandado de Injunção nº 824 para, reconhecendo a falta 
de regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição Fe-
deral, permitir a servidores públicos que trabalhem em 
condições insalubres obterem aposentadoria especial 
prevista na Lei nº 8.213, de 1991, que dispõe sobre os 
Planos de Benefícios da Previdência Social.

O mandado de injunção foi impetrado pelo Sindi-
cato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e Ministério 
Público da União, no Distrito Federal. 

A decisão do Ministro Eros Grau guarda analogia 
com decisões semelhantes tomadas pela Corte em 

diversos outros mandados de injunção (MIs 795, 670, 
708, 712 e 715). É cabível, portanto, o mandado de 
injunção nos casos de omissão do Poder Legislativo na 
regulamentação de dispositivos constitucionais, como 
é o caso do art. 40, § 4º, da Constituição Federal.

Esse dispositivo veda a adoção de requisitos e 
critérios diferenciados para a concessão de aposenta-
doria aos servidores públicos, excetuando, entretanto, 
os que exercem atividades insalubres sob condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 
física, definidos em lei complementar.

A aposentadoria especial consiste no recebimento 
de 100% do salário de benefício. Entretanto, para obtê-
la, o candidato terá de provar, além do tempo de servi-
ço necessário para se aposentar, também “o tempo de 
trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, 
em condições especiais que prejudiquem a saúde ou 
a integridade física, durante o período mínimo fixado” 
(art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991), bem como a exposi-
ção aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos 
ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à 
integridade física, pelo período equivalente ao exigido 
para a concessão do benefício.

Dispõe ainda o mencionado artigo, em seu § 5º, 
que “o tempo de trabalho exercido sob condições espe-
ciais, que sejam ou venham a ser consideradas prejudi-
ciais à saúde ou à integridade física será somado, após 
a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido 
em atividade comum, segundo critérios estabelecidos 
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para 
efeito de concessão de qualquer benefício”.

Ao decidir, o Ministro Eros Grau não só se re-
portou à jurisprudência firmada pelo STF no assunto, 
como também à decisão tomada pelo Plenário da Su-
prema Corte na sessão do dia 15 de abril passado. Na 
oportunidade, ao analisar uma questão de ordem, o 
Plenário entendeu ser possível aos relatores o exame 
monocrático dos mandados de injunção cujo objeto 
seja a ausência da lei complementar referida no art. 
40, § 4º, da Constituição Federal.

Sr. Presidente, com isso quero dizer a V.Exa. que 
protocolei indicação exatamente no dia 27 de março, 
tendo anexo um anteprojeto que já foi encaminhado à 
Ministra Dilma Rousseff, da Casa Civil, uma vez que 
esta matéria é de competência exclusiva do Executivo, 
considerando que se trata de normatização do serviço 
público. É, portanto, matéria de caráter exclusivo do 
Executivo Federal. E o que fiz? Apresentei essa indi-
cação no dia 27 de março de 2009. Anexo a ela está 
um anteprojeto que o Governo vai analisar, no sentido 
de garantir aposentadoria especial a esses servidores 
públicos que estão ganhando na Justiça, por intermé-
dio de mandado de injunção.
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Óbvio, o mandado de injunção, Sr. Presidente, é 
exatamente o instrumento legal que permite garantir 
ao servidor o seu direito, uma vez que não foi regula-
mentado o que está preconizado na Constituição. 

Cabe, portanto, ao Poder Executivo analisar esse 
anteprojeto que encaminhamos para fazer justiça aos 
servidores públicos que exercem atividade insalubre, 
perigosa e danosa à sua integridade física, permitin-
do a ele aposentadoria especial, uma vez que a Lei nº 
8.112 já garante isso ao trabalhador inscrito no Regime 
Geral de Previdência Social. Portanto, é uma questão 
de justiça e temos de garantir isso por meio da apro-
vação desse projeto.

Muito obrigado. 

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, quero fazer um registro 
sobre os crimes de pedofilia em nosso País.

Nas últimas semanas, a população do meu Es-
tado, Rio Grande do Norte, ficou estarrecida com 2 
bárbaros assassinatos. Um deles foi cometido contra 
uma menina de 11 anos, Maisla Mariano. E aqui vai o 
meu abraço à mãe, ao pai e a toda família dela. Vi de 
perto a dor da mãe de Maisla. 

Quero também me referir a outro bárbaro assas-
sinato contra a adolescente Maria Luiza, de 15 anos.

Essas meninas são vítimas da violência diária que 
rodeia as nossas crianças e adolescentes. O caso da 
menina Maisla é chocante, indescritível, diante do grau 
de crueldade cometido. Infelizmente, casos como esses 
têm aparecido em todas as regiões deste País, e é um 
mal que vai muito além das nossas fronteiras.

Deputado Luiz Couto, V.Exa. tem sido um mi-
litante e tem lutado tanto na Comissão de Direitos 
Humanos contra esses crimes. A pedofilia, na ver-
dade, perpassa todas as classes sociais e econô-
micas, está em todas as regiões do País e exige 
um sistemático combate por parte dos governos, 
deste Parlamento e da sociedade em geral.

Uma de nossas contribuições para combater esse 
mal é aprovarmos o projeto de lei apresentado pela 
CPI da Pedofilia, do Senado, que tipifica esse crime, 
além de vários outros projetos que estão naquela Casa 
resultantes da CPI que investigou a exploração sexual 
de crianças e adolescentes. 

Claro que já temos avanços nesse sentido, mas 
temos muito ainda a fazer. A própria sociedade tem-se 
mobilizado contra esse tipo de crime.

Ainda agora, por ocasião do 18 de maio, que é 
o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 
Sexual Infanto-Juvenil, mais uma vez, a sociedade se 
mobilizou e uma campanha foi lançada em todo o País: 
Faça Bonito: Proteja Nossas Crianças e Adolescentes. 
A campanha é uma iniciativa do Comitê Nacional de 

Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes.

Rapidamente, Sr. Presidente, quero aqui tam-
bém dizer que, no meu Estado, a Frente Parlamentar 
Estadual da Criança e do Adolescente, coordenada 
pela Deputada Márcia Maia, em parceria com diversas 
instituições, como movimentos sociais e o Ministério 
Público, realizou audiências públicas.

Essas iniciativas são importantes porque contri-
buem para que possamos avançar no sentido de apro-
var legislações que estabeleçam punições rigorosas 
contra a pornografia infantil e crimes de abuso sexual 
envolvendo crianças e adolescentes.

Srs. Parlamentares, as vítimas desse crime são 
crianças usadas em cenas de sexo. Para dar um basta 
ao crime da pedofilia, temos de nos unir – sociedade, 
Governo, Parlamento e o Poder Judiciário – para, de 
mãos dadas, deflagrarmos ações integradas contra 
aqueles e aquelas que abusam da inocência e da con-
dição de vida de nossas crianças e adolescentes.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, é imperioso que esta Casa legislativa dê início 
a um amplo debate para esclarecer e orientar a socie-
dade sobre o impacto que tem na conta de energia a 
incidência dos encargos setoriais nela embutidos. As 
contas de luz pagas pelo brasileiro e pela brasileira des-
te País incluem no seu valor mais de 50% em tributos 
diversos e encargos setoriais. Sim, mais da metade de 
cada conta de energia paga no Brasil tem como desti-
no o pagamento de tributos e encargos. 

Segundo pesquisas amplamente divulgadas no 
setor elétrico, o preço da energia no País teria aumen-
tado mais de 150% nos últimos 8 anos, e esse fato, 
em parte, decorre da descontrolada criação de en-
cargos setoriais que aconteceu durante os últimos 15 
anos. Atualmente existem 10 encargos dependurados 
na conta de luz, que em 2008 arrecadaram mais de 
R$13 bilhões, recursos subtraídos de todos os consu-
midores – grandes e pequenas empresas, industriais 
e comerciais e consumidores residenciais, pobres ou 
ricos, todos pagam esses encargos setoriais, e o que 
é pior, geralmente sem saber!

Em função do momento de crise pelo qual passa 
a economia mundial, são visíveis os esforços do Go-
verno Federal para manter o crescimento da economia 
brasileira. No entanto, até agora, nenhuma medida adi-
cional foi adotada no âmbito do setor energético, o que 
poderia gerar reflexos diretos em termos de geração 
de empregos e nível de exportações, tendo consequ-
ências positivas para toda a sociedade.

Em primeira instância, uma medida básica e prio-
ritária deve ir na direção de não se permitir a criação 
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de novos encargos setoriais, pois eles representam 
tributos camuflados que pesam no bolso de todos os 
consumidores. Além disso, é fundamental que os en-
cargos setoriais existentes sejam extintos nas datas 
previstas em lei, evitando paralelamente alterações 
legais que criem novos fins que não os contemplados 
originalmente na legislação.

Em segunda instância, o Governo deve tomar 
consciência de que a eliminação ou diminuição dos 
encargos setoriais seria uma das formas mais simples 
e eficazes de baratear o preço da energia, desafogan-
do assim o consumidor individual e revertendo esses 
recursos para o mercado interno, constituindo mais 
um fator de reativação da demanda.

Gostaria, para encerrar, Sr. Presidente, de decla-
rar, como membro da Comissão de Minas e Energia 
desta Casa, que a mencionada Comissão tem-se ca-
racterizado por uma visão crítica e independente em 
relação aos encargos setoriais, rejeitando historica-
mente todo e qualquer projeto de lei favorável à manu-
tenção, crescimento e surgimento de novos encargos 
setoriais, ainda que as propostas, sob óticas locais e 
regionais, sejam meritórias.

Para o bem do País, esperamos que tal perspec-
tiva passe a ser percebida pelo Governo e colegas 
desta Casa, como uma forma simples, mas eficaz, de 
incentivar a geração de emprego, renda, exportações 
e crescimento da riqueza do Brasil. 

Muito obrigado!

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, o Governo Federal amplia o 
Programa Bolsa-Família para mais 500 mil famílias. 

Esse é um elemento importante para diminuir-
mos o índice de pobreza, de miséria e tirar pessoas 
da situação de penúria. 

Isso se deve porque o Governo também estabe-
leceu que a renda agora aumente. Para ter direito ao 
programa, o limite de renda mensal passou de 120 
para 137 reais. 

Quero parabenizar o Ministro Patrus Ananias pela 
ação que está realizando, ajudando diversas famílias 
do nosso País a saírem da miséria.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra ao nobre Deputado professor universitário, com 
mestrado em Ciências Sociais, teólogo, ex-Deputado 
Estadual, filiado ao PT desde 1981, que tão bem exer-
ce o seu terceiro mandato pelo Acre, Nilson Mourão, 
por 3 minutos.

O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero chamar a atenção deste Plenário para uma evi-

dente contradição e incoerência daqueles tucanos que 
insistem em fazer a defesa da CPI da PETROBRAS. 

Tomemos o exemplo de Porto Alegre. A Gover-
nadora Yeda Crusius está numa situação não somen-
te difícil, mas extremamente delicada. Uma vez que a 
regra é fazer a investigação, por que os tucanos não 
encabeçam uma CPI em Porto Alegre para dizer ao 
povo do Rio Grande do Sul que ela não tem absoluta-
mente responsabilidade alguma sobre as denúncias 
que estão sendo feitas?

Mas esses argumentos que valem para o Rio 
Grande do Sul não valem para a CPI da PETROBRAS. 
Então, para a PETROBRAS é necessário passar a lim-
po; para o Rio Grande do Sul, não.

É preciso que o povo brasileiro entenda, de fato, 
qual o verdadeiro interesse desse setor dos tucanos, 
que quer desqualificar e desmoralizar a principal em-
presa do nosso País.

Ilustre Deputado Fernando Marroni, do Rio Gran-
de do Sul, referi-me agora à CPI contra a Governa-
dora do Estado de V.Exa., a que os tucanos lá são 
contra, mas aqui são a favor. Então, são 2 pesos e 2 
medidas. 

Na verdade, o que está por trás é o interesse de 
começar a abrir a porteira para novas privatizações, 
aquelas que eles não conseguiram fazer durante 8 
anos pela resistência do povo brasileiro. Querem ini-
ciar novamente esse movimento com a PETROBRAS 
e, em seguida, abrir nova porteira para muitas outras 
privatizações. Esse é o objetivo. 

Não podemos esconder isso do povo brasileiro 
porque, diante da crise econômica séria que atinge to-
dos os países do mundo, inclusive o nosso, a posição 
patriótica, de homens que têm responsabilidade com 
seu país, é defender suas empresas.

Vemos agora 2 grandes empresas se unificarem, 
a Sadia e a Perdigão, e, muito corretamente, o Presi-
dente do BNDES, Luciano Coutinho, disse que, se for 
necessário apoiar essas 2 empresas, o banco está 
pronto para fazê-lo.

Essa é uma posição correta, é uma posição séria, 
é uma posição responsável, independente da posição 
política dos presidentes do conselho de administração 
dessas 2 empresas.

Com relação à PETROBRAS, Sr. Presidente, 
essa é uma conquista do povo brasileiro. Se há uma 
tendência ensandecida, irresponsável, de um grupo de 
Senadores tucanos que não têm responsabilidade para 
com o Brasil, o povo brasileiro vai responder à altura.

Era que tinha dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra, por 3 minutos, ao pecuarista, ex-Deputado Es-
tadual, ex-Prefeito de Ariquemes, que também exerce 
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o primeiro mandato pelo PTB de Rondônia, nobre De-
putado Ernandes Amorim.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ontem fiz uma referência ao despejo de 6 mil 
trabalhadores agricultores que o Ministro Minc está 
fazendo em Rondônia. O despejo está sendo feito sem 
nenhuma compensação. O Minc mente para o Brasil 
inteiro quando diz que só está retirando os grandes 
fazendeiros de uma pseudorreserva. Na verdade, está 
retirando o pequeno e todos aqueles trabalhadores.

Lamentavelmente, um Deputado Federal do meu 
Estado confirmou aqui as palavras do Minc, dizendo 
que só estariam sendo retirados os pecuaristas. Isso 
não é verdade; o Minc está retirando todos aqueles 
trabalhadores.

E o pior, Sr. Presidente, é que retira aquela gente 
dali e não dispõe de recursos nem de outra área para 
assentá-la. A população está desesperada.

Ainda bem que recebemos, esta semana, em 
Rondônia, os Deputados Wandenkolk Gonçalves e 
Giovanni Queiroz, que presenciaram as arbitrarieda-
des cometidas pelo Carlos Minc.

Às vezes vejo aqui um Deputado do meu Estado, 
acreditando nas palavras do Carlos Minc, dizer que ele 
confirma. Mas o Minc aprendeu a mentir. Até as For-
ças Armadas acreditaram no Minc e, para atendê-lo, 
colocaram dentro da reserva militares do Exército, ca-
minhões, todo um aparato, graciosamente.

Sinceramente, Sr. Presidente, fico envergonhado 
com toda essa situação: o PT prometeu tanto assen-
tar as pessoas, distribuir terra e, em Rondônia, está 
fazendo o contrário, está tomando a terra dos traba-
lhadores.

Na Amazônia Legal, as nossas bancadas são 
pequenas diante das grandes bancadas. E estamos 
sofrendo a perseguição desse Ministro, dos ecologis-
tas e de outras pessoas.

Ontem, em reunião do PTB, ficou decidido, por 
unanimidade, que o partido apoiará a proposta de 
eleições, em 2012, para todos os cargos, de Vereador 
a Presidente da República, deixando-se de realizar 
eleições em 2010.

Por que eleições em 2010? Elas só interessam 
a advogados, donos de papelarias e falsos cabos 
eleitorais.

Por isso, Sr. Presidente, o PTB expressou apoio 
total à realização de eleições para todos os níveis em 
2012, cancelando-se as eleições de 2010.

Obrigado pela atenção, Sr. Presidente.

O SR. JERÔNIMO REIS (DEM-SE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, registro neste momento 
a presença dos Vereadores Suplentes do Município 

de Lagarto, no meu Estado do Sergipe, Washington 
e Givaldo.

Peço à Mesa que resolva, de uma vez por todas, 
o problema da PEC dos Vereadores para que eles não 
tenham de vir toda semana a Brasília, gastando dinhei-
ro com hotel e passagem.

Portanto, apelo à Mesa para que coloque o projeto 
em pauta, a fim de que os problemas dos Vereadores 
sejam resolvidos definitivamente.

O SR. GUSTAVO FRUET (PSDB-PR. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, o Paraná no balanço da crise.

Estudo da FGV Projetos aponta o Estado como 
o quarto mais prejudicado pela tormenta econômica – 
mas há quem diga que a coisa não foi tão feia.

A valorização do dólar e o salto das despesas 
financeiras causaram prejuízo de R$145 milhões à 
esmagadora de soja Imcopa, de Araucária, que ago-
ra sofre para conseguir crédito e saldar sua dívida. 
Pressionada por queda na demanda e no aumento 
nos custos, a fabricante de resinas Águia Química, 
de Ponta Grossa, teve de dispensar 18 de seus 120 
trabalhadores. Na curitibana Irmãos Abage, as ven-
das de materiais elétricos para empresas diminuíram 
quase 30%. Os clientes brasileiros e estrangeiros da 
confecção Addiction, de Curitiba, encomendaram 15% 
menos biquinis e roupas para ginástica.

Dificuldades assim – perdas financeiras, cortes 
de funcionários e quedas na produção, nas vendas 
domésticas e nas exportações – afetam milhares de 
empresas paranaenses e brasileiras desde que a cri-
se internacional estourou, há 8 meses. Além de casos 
concretos, como os 4 relatados acima, uma porção de 
indicadores costuma dar pistas sobre os diferentes efei-
tos da crise em cada setor ou Estado. Difícil mesmo 
é juntar tantos números em um só e tentar descobrir 
quem foi mais “balançado” pela tormenta.

Foi o que fez a FGV Projetos, ligada à Fundação 
Getúlio Vargas, com o estudo Impacto da crise nas eco-
nomias regionais. Mas as conclusões a que chegou vêm 
causando alguma polêmica, ao menos no Paraná – de 
acordo com a consultoria, o Estado foi o quarto mais 
prejudicado pela crise em todo o País, atrás apenas 
de Amazonas, Maranhão e Minas Gerais.

A partir da combinação de 8 indicadores ma-
croeconômicos, financeiros e fiscais, a FGV apontou 
que, em uma escala de zero a 10, o Paraná exibiu um 
“índice de suscetibilidade” de 8,7. No outro extremo, 
Estados como Acre, Paraíba e Rondônia apresenta-
ram taxas inferiores a 1 e, assim, teriam sido os me-
nos afetados.

“O Paraná tem uma base industrial se-
melhante à do Sudeste, com industrialização 
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elevada e diversificada. Estados com esse perfil 
sentiram a crise mais cedo”, diz o economis-
ta e consultor de políticas públicas Fernando 
Blumenschein, responsável pelo estudo. “Ou-
tro aspecto é a importância, no Paraná, do 
setor agrícola, que também foi afetado. Não 
temos elementos para avaliar a gestão fiscal 
do Estado, mas ela pode ter potencializado ou 
amenizado os efeitos da crise.”

Para Robson Gonçalves, professor do 
Instituto Superior de Administração e Economia 
– ISAE, braço da FGV no Paraná, o resultado 
não chega a surpreender. “A economia do Para-
ná é muito sensível às variações da conjuntura 
nacional. Quando o país vai bem, o Paraná vai 
melhor que a média, e vice-versa.”

Controvérsia.
Quem confere os dados sobre a indústria no pri-

meiro trimestre, divulgados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, tende a estranhar a 
alta suscetibilidade apontada pela FGV Projetos. Afinal, 
depois de crescer 1% no quarto trimestre de 2008, a 
indústria do Paraná foi a que “menos encolheu” no início 
de 2009, com retração de 0,9%, frente à queda média 
nacional de 14,7%. “Turbinado” pela indústria gráfica, 
o Estado apresentou também a segunda menor desa-
celeração no indicador de 12 meses. Em contraste, o 
Espírito Santo teve a pior performance do País nos 2 
quesitos, e ainda assim sua suscetibilidade à crise foi 
considerada bem menor que a do Paraná.

Ocorre que a consultoria optou por não incluir a 
produção industrial em sua pesquisa, uma vez que o 
IBGE avalia o comportamento individual de apenas 13 
Estados, deixando os demais na penumbra. Em con-
trapartida, o estudo da FGV analisou variáveis qua-
se sempre ignoradas em levantamentos do gênero, 
como repasses federais aos Estados e arrecadação 
de impostos.

E foi justamente na área tributária que o Paraná 
se saiu pior. Em 5 dos 8 indicadores, a maioria macro-
econômicos, o Estado ficou no meio-termo, variando 
entre a 13ª e a 17ª posição no ranking dos mais pre-
judicados. Mas na arrecadação de Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços – ICMS, Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI e tributos federais 
em geral, ficou sempre acima do sétimo lugar. Ou seja, 
muito mais do que emprego, comércio, exportações ou 
indústria, foi a queda na receita tributária o fator deter-
minante para o mau resultado paranaense.

Meio-termo.
O Paraná está com um desempenho, por assim 

dizer, “mais ou menos” em 2009. De um conjunto de 6 

indicadores de atividade econômica, o Estado supera 
a média nacional em 3 deles e perde nos outros 3.

Exportações.
De janeiro a abril, o Paraná vendeu ao exterior 

US$3,32 bilhões, 23% a menos que em igual período 
de 2008. Foi a 10ª maior queda de todo o Brasil. No 
total, o País exportou US$43,5 bilhões (-18%).

Importações.
As importações do Paraná caíram 29% no primei-

ro quadrimestre, para US$2,41 bilhões, a nona maior 
baixa do País. Na soma de todos os Estados, o Brasil 
reduziu as compras em 24%, para US$36,8 bilhões.

Comércio.
Nos 3 primeiros meses do ano, as vendas do 

varejo ampliado (que inclui materiais de construção 
e veículos) subiram 3,7% no País. Bem mais que no 
Paraná (1,2%), que teve o quinto pior desempenho 
entre os Estados.

Indústria.
Sustentada pela indústria gráfica, a produção in-

dustrial paranaense recuou pouco (0,9%) no primeiro 
trimestre, melhor resultado de todo o País. Na média 
nacional, a atividade da indústria despencou 14,7%.

Emprego.
O Paraná criou 14.928 postos de trabalho (saldo 

entre contratações e demissões) de janeiro a março, 
elevando o estoque de emprego em 0,7%. Foi o sétimo 
melhor desempenho entre os Estados. No Brasil, foram 
eliminadas 57.751 vagas (baixa de -0,2%).

Energia.
O consumo de energia recuou 3,1% em todo o 

País no primeiro trimestre. Na classe industrial, a baixa 
foi de 12,5%. O Paraná se saiu melhor nos 2 critérios: 
o consumo total subiu 1,8%, e o da indústria recuou 
menos (4,5%).

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Com a palavra 
a nobre Deputada, farmacêutica, professora, filiada ao 
PCdoB desde 1980, que tão bem exerce seu terceiro 
mandato, Vanessa Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-
AM. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, companheiras e compa-
nheiros, gostaria, inicialmente, de falar sobre uma dili-
gência feita pela Comissão Mista Especial de Mudanças 
Climáticas à Amazônia, ao meu Estado, o Amazonas, 
particularmente em alguns Municípios como Manaca-
puru e Anamã. 

Na sequência, retornamos à cidade de Manaus 
e, na Assembleia Legislativa, realizamos audiência 
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pública que reputo das mais qualificadas de que já 
participei. Lá, debatemos com a população local, os 
técnicos e os cientistas a influência das mudanças cli-
máticas na exacerbação dos processos naturais que 
vêm ocorrendo. 

Temos hoje uma grande seca na Região Sul e 
talvez uma das maiores enchentes já registradas na 
Amazônia. A situação da população é extremamente 
delicada. O Município de Anamã, cujo Prefeito, Rai-
mundo Chicó, é do meu partido, pessoa muito capaz, 
que fez um belo trabalho de prevenção e de limpeza na 
cidade, está 100% alagado. Debatemos com eles várias 
sugestões. Mas, mesmo sendo a nossa Comissão de 
mudanças climáticas, que trabalha na perspectiva não 
só de mitigar, mas de fazer compensação, apresentar 
alternativas e propostas para tirar as pessoas de áre-
as vulneráveis, entendemos que temos a obrigação 
humanitária de ajudar esses Municípios a superar os 
problemas que estão vivendo.

Tanto os Prefeitos Chicó, de Anamã, e Bessa, de 
Manacapuru, como os Prefeitos de outros Municípios 
do Amazonas, têm-se redobrado, como tem feito o Go-
vernador Eduardo Braga e a nossa bancada federal, 
para tentar amenizar o sofrimento da nossa gente.

Quero referir-me também à instauração da CPI da 
PETROBRAS, que hoje é o principal tema de debates 
no Parlamento brasileiro, no Senado, na Câmara e, cer-
tamente, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras 
Municipais, bem como no conjunto da sociedade, cujo 
requerimento, lido na semana passada, mostra mano-
bra muito típica dos tucanos, do PSDB.

A minha opinião é igual à daqueles que entendem 
que o único objetivo – o único, Sr. Presidente! – dessa 
CPI é desgastar o Governo e abrir novamente as por-
tas para a privatização, tendo em vista que não há es-
cândalo nem fato objetivo, nobre Deputado Manato. Os 
royalties, por exemplo, não cabem à PETROBRAS.

Qual seria o problema: refinaria, superfaturamen-
to? Mas cadê os dados e os fatos? Não existem. Há 
outros setores com muito mais problemas, mas, para 
a Oposição – leia-se PSDB, PFL, aliás PFL/DEM – , 
conservadora, neoliberal, o problema é a PETROBRAS. 
Não há problema algum. O problema, para eles, está 
na PETROBRAS, a maior empresa brasileira, que não 
foi privatizada porque o povo brasileiro não permitiu. A 
privatização era defendida no passado pelos que hoje 
querem a CPI, os quais, certamente, se tivessem con-
tinuado no poder, assim fariam. 

Então, é uma CPI que tem o objetivo político, úni-
co, de desgastar o Governo Lula, porque eles sabem 
que o Presidente tem o apoio da população, não só 
por ser um operário, um homem simples, mas porque 
é competente e tem feito uma administração voltada 

para a população e não para os ricos, para os em-
presários. 

Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra ao nobre Deputado Julião Amin, advogado, ex-
Deputado Estadual, ex-Secretário Municipal da Fa-
zenda de São Luís, que tão bem exerce seu primeiro 
mandato pelo PDT do Maranhão. S.Exa. dispõe de até 
3 minutos na tribuna. 

O SR. JULIÃO AMIN (PDT-MA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, tenho ouvido, ontem e hoje, diversos pronuncia-
mentos a propósito da criação da CPI para apuração 
de supostas irregularidades na PETROBRAS, a grande 
empresa nacional, que nós, trabalhistas do PDT, nos 
sentimos orgulhosos de ter ajudado a construir. 

Mas quero trazer-lhes uma reflexão: não pode-
mos tapar o sol com a peneira com relação aos mo-
tivos pelos quais foi aprovada a instalação da CPI da 
PETROBRAS. Quem, Sras. e Srs. Deputados, tinha 
condições de impedir a criação dessa CPI? O PSDB 
está fazendo o seu papel, mas por trás existem os in-
teresses pessoais contrariados. 

Senão, vejamos: pergunto se o Presidente do Se-
nado Federal não tinha condições de impedir a instala-
ção dessa CPI ou tentar negociar a retirada de alguns 
nomes que aderiram à proposta de sua criação.

Ora, há 15 dias, no Maranhão, já se falava de 
uma CPI da PETROBRAS ou do DNIT, Srs. Deputa-
dos. Comentava-se em meio ao grupo político ligado 
ao Sarney a possibilidade da criação dessa CPI. E 
por quê? Porque há interesses contrariados. A gran-
de imprensa nacional, no dia a dia, critica o Senado, 
e o Senador José Sarney não se acha blindado pelo 
Governo Federal, não se achou com apoio do Gover-
no Federal para evitar essas críticas direcionadas às 
suas péssimas administrações à frente daquela Casa 
legislativa.

Sr. Presidente, de repente, essa cúpula teve seus 
interesses contrariados, na medida em que foram de-
fenestrados de cargos em instituições públicas. Isso 
contrariou vários interesses. E, por último, há um in-
quérito que corre na Polícia Federal contra o filho de 
Sarney. E a grande imprensa nacional noticiou que 
um dos objetivos de Sarney ao concorrer à Presidên-
cia daquela Casa era para forçar, chantagear e fazer 
garantir seus interesses.

Então, esta Casa não pode, de maneira alguma, 
tapar o sol com a peneira, Sras. e Srs. Deputados. Há 
interesses particulares em detrimento do grande inte-
resse nacional. 

Estamos aqui para denunciar essa trama urdida, 
no sentido de atingir uma empresa criada com interes-
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se, suor e sacrifício do povo brasileiro e que está sen-
do utilizada, neste momento, para ser chantageada e 
atender aos interesses de meia dúzia de pessoas que 
não têm compromisso com nosso País.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. EMILIANO JOSÉ (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
é lamentável dizer que essa iniciativa da CPI da PE-
TROBRAS, orquestrada pelo tucanato, aliado ao DEM, 
não é propriamente uma novidade.

A PETROBRAS tem estado no alvo dos tucanos 
e do DEM há muito tempo, a lembrar, até para que não 
nos esqueçamos, que, em 1995, o tucano Presidente 
Fernando Henrique Cardoso colocou tropas para cima 
dos petroleiros, contra os trabalhadores e contra a PE-
TROBRAS; que houve um esforço profundo do Governo 
tucano do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso 
para privatizar a PETROBRAS. Temos que nos lembrar 
dessas coisas. Não há novidades. A história está se 
repetindo como farsa. A tragédia vem desde o “corvo”, 
desde Carlos Lacerda. Eles hoje ecoam a voz do “cor-
vo”, a voz de Carlos Lacerda contra a PETROBRAS, 
porque não se conformam com o fato de o Governo 
do Presidente Lula, sob a Presidência do nosso com-
panheiro José Sérgio Gabrielli de Azevedo, haver co-
locado a PETROBRAS entre as maiores empresas do 
mundo, com uma eficiência extraordinária, indo buscar 
o que eles nunca acreditavam possível, porque queriam 
vender o petróleo para as empresas privadas, sob a 
alegação de que as estatais não tinham capacidade. 
Mentira! E estamos provando que é mentira. Por isso 
eles precisam continuar com essa ofensiva, que vem 
de muito tempo, contra a PETROBRAS.

Vamos insistir não só em combater essa atitu-
de dos tucanos e do DEM, como os trabalhadores do 
Brasil vão se mobilizar para mostrar o quanto há de 
farsa, de interesse de privatização e de crime contra 
os interesses nacionais.

Não podemos admitir a continuidade desse tipo 
de ação antinacional, antipopular, antidemocrática, 
contra os interesses do Brasil e contra os interesses 
da PETROBRAS. 

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra ao nobre Deputado Gervásio Silva, contador, 
corretor de imóveis, empresário, ex-Prefeito de São 
José, que tão bem exerce seu terceiro mandato pelo 
PSDB de Santa Catarina. V.Exa. dispõe de 3 minutos 
na tribuna. 

O SR. GERVÁSIO SILVA (PSDB-SC. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 

assunto desta semana nesta Casa é a lista fechada. 
Vejo que muitos companheiros não estão compreen-
dendo que o modelo político que temos no nosso País 
faliu – e há muito tempo. Não há como continuar com 
esse modelo.

Entendo, Sras. e Srs. Deputados, que o melhor 
caminho é a instituição da lista. O partido, com sua re-
presentação no Congresso ou nas Casas legislativas, 
nos Estados e nos Municípios, vai ter de seguir, sim, 
o seu programa.

A lista vai dar oportunidade de participação aos 
que querem disputar a próxima eleição municipal. Os 
partidos não vão ter dificuldade de disputar eleição 
com lista cheia, com lista completa.

Hoje assistimos, no País, às empresas que fize-
ram doações legais serem fiscalizadas, intimidadas. O 
modelo faliu! Esse é o caminho para o fortalecimento 
dos partidos, para o fortalecimento da democracia.

Temos de levar em consideração que, embora se 
fale em lista e haja posições contrárias e favoráveis, até 
agora não se falou do critério para a composição. 

Gostaria de sugerir, por exemplo, que a disputa 
para integrar a lista de Deputados Federais fosse esta-
belecida não pelos Estados, mas pela convenção nacio-
nal, pelo diretório nacional. Assim também que os dire-
tórios estaduais estabeleçam as listas dos Deputados 
Estaduais e dos Vereadores. Se houver preocupação 
com os conflitos, que seja também esta definida pelo 
diretório nacional, na convenção nacional, restando a 
lista de Vereadores para os diretórios estaduais.

Agora, Sr. Presidente, precisamos ter consciência 
de que esse modelo faliu e, se esta Casa não tiver a 
coragem de fazer mudanças, se continuarmos pautados 
por interesses alheios, a eleição do ano que vem vai 
ser muito difícil. E se não tivermos a coragem de fazer 
essas mudanças e continuarmos sendo pautados por 
interesses alheios a esta Casa, particularmente ante-
vejo muitas dificuldades na próxima eleição.

Estou no PSDB, partido no qual ingressei duran-
te este mandato, inclusive fui processado quando do 
meu ingresso e, portanto, não serei o primeiro da lis-
ta, até porque entendo inconstitucional e não defendo 
que nós, os atuais Deputados, devem ter prioridade 
na lista. Não! Quem deve estipular tal prioridade é a 
Convenção Nacional.

Com isso, não tenho dúvida, Sras. e Srs. Depu-
tados, que fortaleceremos os partidos.

Encerrando, Sr. Presidente, faço brevemente 
uma observação. Naturalmente, os colegas viram meu 
nome estampado na revista Veja e em outros veículos 
de comunicação do Brasil esta semana.

Quero dizer a todos que, quando temos a cons-
ciência tranquila e somos inocentes, enfrentamos as 
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situações com muita serenidade. Tenho a minha fa-
mília, sou pai de 3 filhos e sou um homem livre. Por-
tanto, enfrento isso olhando de frente as pessoas, a 
minha família ou qualquer um que seja, pois tenho a 
consciência de que sou inocente. E provarei isso no 
processo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado, 
nobre Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Dando continui-
dade ao período de Breves Comunicações, concedo 
a palavra ao nobre Deputado Manoel Salviano, indus-
trial, médico, cirurgião geral, ex-Deputado Estadual, 
ex-Prefeito de Juazeiro do Norte, que tão bem exerce 
o seu terceiro mandato pelo PSDB do Ceará. S.Exa. 
dispõe de 3 minutos.

O SR. MANOEL SALVIANO (PSDB-CE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, ocupo a tribuna para cobrar do Governo Federal, 
especialmente do Ministério da Educação, providências 
urgentes visando à criação da Universidade Federal do 
Cariri. Trata-se de antigo e justo anseio de significativa 
parcela de brasileiros que vivem na região, sobretudo 
do povo de Juazeiro do Norte, maior cidade do Ceará, 
depois da Capital.

O Cariri localiza-se ao sul do Estado do Ceará e 
abriga 52 Municípios, com mais de 1 milhão de habi-
tantes. Juazeiro do Norte, com quase 300 mil habitan-
tes, é a principal cidade da região, a segunda maior e 
mais importante do Ceará. É a cidade-cabeça de um 
núcleo metropolitano do qual fazem parte Crato, Bar-
balha, Missão Velha e Caririaçu, totalizando mais de 
500 mil habitantes.

Como principal cidade do Nordeste central do 
Brasil, Juazeiro do Norte tem influência sobre mais de 
2,5 milhões de habitantes do Cariri e dos Estados vizi-
nhos da Paraíba, de Pernambuco e do Piauí. O Cariri 
destaca-se como uma espécie de oásis na paisagem 
do semiárido nordestino, devido às especiais caracte-
rísticas climáticas, hídricas, ecológicas e culturais.

Graças a essas características, oferece ambiente 
propício ao funcionamento de agroindústrias, especial-
mente das que têm por base insumos como a cana-de-
açúcar. Dada a viabilidade dos projetos de irrigação, 
também favorece ao cultivo de frutas, legumes e grãos. 
Além disso, apresenta grande potencial para a explora-
ção das indústrias de vestuário, calçados, metalurgia, 
ourivesaria, polo químico farmacêutico e turismo. 

Aliás, essa última atividade já conta com um 
famoso polo de atração internacional de visitantes: 
Juazeiro do Norte, metrópole regional, com 30% de 
toda a população do Cariri, é o principal centro de re-

ligiosidade popular da América Latina, recebendo 2,5 
milhões de visitantes a cada ano.

O aeroporto de Juazeiro, segundo dados da IN-
FRAERO, é o que mais cresce, proporcionalmente, 
em movimento no Brasil nos últimos 4 anos e precisa, 
urgentemente, construir a nova estação de passagei-
ros. Juazeiro é ainda o maior centro de cultura popular 
do Nordeste do Brasil, destacando-se, também, como 
o terceiro maior polo calçadista do Brasil. E é o prin-
cipal centro de ensino superior do interior do Ceará, 
com cerca de 50 faculdades e 20 mil estudantes, con-
centrando a maior população universitária do interior 
cearense. Conta com algumas das melhores facul-
dades do Ceará, incluindo Medicina e Administração 
de Empresas, com reconhecimento de qualidade em 
âmbito nacional.

Entretanto, para que todo esse dinamismo econô-
mico e cultural do Juazeiro e do Cariri possa se desen-
volver de forma compatível com as novas exigências do 
mercado, há necessidade de mão de obra qualificada, 
bem como de pesquisas e estudos técnicos destina-
dos a possibilitar o melhor aproveitamento da realida-
de local. Nesse sentido, é indispensável a criação da 
Universidade Federal do Cariri, com autonomia para se 
dedicar às especificidades e demandas regionais. 

A princípio, a nova universidade pode utilizar-se 
da estrutura já existente do campus da Universidade 
Federal do Ceará, que tem 7 faculdades e está im-
plantando mais 5, e do campus do Instituto Federal 
de Educação Tecnológica – IFET, ambos em Juazeiro 
do Norte, da Escola Agrotécnica Federal de Crato e 
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
do Ceará em Barbalha. Vale lembrar que o IFCE de 
Juazeiro do Norte, com 4 faculdades e mais de 1.500 
alunos, acabou de ser avaliada pelo MEC. 

Assim, sem solução de continuidade, a Universi-
dade Federal do Cariri, com sede em Juazeiro do Nor-
te, já nascerá com condições, instalações e ambiente 
adequados para intensificar as iniciativas acadêmicas 
voltadas ao fortalecimento da economia do semiári-
do nordestino, tornando-se um centro de referência 
em ciência e tecnologia de abrangência regional no 
Nordeste.

A par disso, contribuirá para a formação de pro-
fissionais e de pesquisadores oriundos do próprio lo-
cal, oferecendo-lhes a grata oportunidade de colaborar 
com o desenvolvimento das comunidades onde estão 
inseridos. Estudos recentes mostram que, na área a 
ser atendida pela futura Universidade Federal do Cariri, 
há um contingente estudantil de quase 300 mil jovens, 
em sua maioria em Juazeiro do Norte, e têm todo o 
direito de almejar prosseguir em seus estudos rumo à 
educação superior. Mais: Juazeiro está recebendo, a 
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cada ano, milhares de estudantes de todos os Esta-
dos do Nordeste que procuram suas faculdades que 
se impõem como referência na educação superior da 
região e seu mercado de trabalho sempre com novas 
oportunidades pelo acelerado desenvolvimento eco-
nômico da cidade.

Desse caldo de cultura deverão emergir propostas 
factíveis de solução para os seculares problemas do 
semiárido, envolvendo o manejo e o uso responsável 
da água, a superação de processos produtivos antiqua-
dos e ineficientes, a exploração sustentável do parque 
industrial com a importante chegada do gasoduto que 
ligará Porto do Pecém, Quixadá, Iguatu e Araripe, em 
Pernambuco, entre outros desafios.

Sr. Presidente, a nossa região, a nossa cidade 
quer se desenvolver e criar um gasoduto, para dinami-
zar, proteger a flora e a reserva florestal da Serra.

Portanto, mais do que simplesmente responder 
à demanda dos habitantes do Juazeiro e do Cariri por 
ensino superior adequado às suas especificidades, a 
criação da Universidade Federal do Cariri se constituirá 
passo importantíssimo na direção do maior e melhor 
progresso econômico e social do Nordeste. Diante disso, 
dada à relevância e legitimidade desse pleito, reitero a 
cobrança ao Governo Federal e especialmente ao Mi-
nistério da Educação para a criação da Universidade 
Federal do Cariri em Juazeiro do Norte. 

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Manoel Sal-
viano, o Sr. Manato, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 2º 
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Celso Maldaner.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, ontem, apresentamos à Casa 
a Indicação nº 4.083 para o Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome, a fim de incluir no 
Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Fa-
miliar, principalmente na distribuição de cestas para as 
famílias mais necessitadas, 128 Municípios que estão 
em situação de emergência em Santa Catarina. 

Infelizmente, até na agricultura familiar há pe-
quenos agricultores que estão passando muitas difi-
culdades. 

Também apresentamos as Indicações nºs 4.084, 
4.085 e 4.086 para o Ministro da Integração Nacional. 
Já tivemos uma audiência com S.Exa.

Aguardamos com muita expectativa a medida 
provisória que irá socorrer o Norte do País, o Amazo-

nas, o Piauí e o Maranhão, e também a nossa região 
que sofre com a forte estiagem.

Queremos sensibilizar o Ministro da Integração 
Nacional, a Ministra Dilma e o Presidente da Repúbli-
ca diante dessa grave situação, a maior seca que já 
enfrentamos, principalmente no oeste de Santa Ca-
tarina, no sudoeste do Paraná e no noroeste do Rio 
Grande do Sul.

Sr. Presidente, registro a presença em Brasília 
das seguintes autoridades: Mauri José Zucco, Prefeito 
do Município de Coronel Freitas; Marcos Roberto da 
Silva, Vereador de Águas Frias; Marino Daga, Prefeito 
de Águas Frias; Marlene de Andrade, Presidenta do 
Fórum da Mesorregião Grande Fronteira do MERCO-
SUL, de Chapecó; Sidimar Lemes da Silva, da Prefeitura 
de Águas Frias; Lenoir da Rocha, Prefeito de Mondaí; 
Itacir Detofol, Prefeito de Santa Terezinha do Progres-
so; Nadir Tomazoni, Vereador de Santa Terezinha do 
Progresso; Reni Buffon, Vereador de Santa Terezinha 
do Progresso; Ani Reichert, Vereadora de Itapiranga; 
Aloisio Kessler, Vereador de Itapiranga; Albano Antô-
nio Bourscheidt, Vereador de Itapiranga. Temos várias 
audiências marcadas nos Ministérios.

Ontem registramos a presença de 6 Vereadores 
e do Prefeito de Treze Tílias, em Brasília.

Temos dado a eles todo o apoio, a fim de que 
busquem uma solução para o grave problema que 
enfrentamos em Santa Catarina.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Átila Lins.

O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB-AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna para relatar viagem 
que fiz ao Município de Boca do Acre no último final 
de semana, mais precisamente no domingo, quando, 
em companhia do Deputado Estadual Belarmino Lins, 
Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, 
do Deputado Estadual Adjuto Afonso, do ex-Prefeito 
Iran Lima, fomos prestigiar a festa em homenagem 
às mães pelo transcurso do seu dia, organizada pela 
Rádio Eu e Você.

Foi uma festa magnífica, em que pudemos abra-
çar as mães de toda a cidade de Boca do Acre, das 
comunidades próximas, fazendo-as participar de mo-
mentos agradáveis, em que houve distribuição de brin-
des. Tivemos um dia muito agradável. 

Conversarmos com o Presidente da Câmara, 
Vereador Alysson Lima, com os Vereadores Louro da 
Vivi, Ecivaldo Nascimento, João Souza, Patinha, com 
o ex-Vice-Prefeito Manoel Barbosa e o ex-Prefeito 
Aguinaldo Souza. Enfim, foi possível fazermos várias 
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reuniões, conversarmos com os companheiros, com as 
lideranças políticas, procurando encontrar caminhos e 
fórmulas capazes de levar o desenvolvimento de forma 
mais acelerada para aquele município.

Recebi algumas reclamações, Sr. Presidente, 
como a dos concursados da SUSAM, que me pediram 
que fizesse um apelo ao Governador Eduardo Braga 
e ao Secretário de Saúde para que não deixassem 
expirar o prazo de validade do concurso realizado em 
2005, que termina no dia 9 de junho – falta um pouco 
mais de 20 dias. Lá em Boca do Acre estamos pre-
cisando da nomeação desses concursados. Muitas 
pessoas que passaram no concurso estão esperando 
para ser nomeadas.

Daí o apelo que faço ao Governador Eduardo 
Braga e ao Secretário de Saúde para que façam as 
nomeações não apenas para Boca do Acre, mas para 
os diversos municípios de todo o interior amazonense, 
que estão esperando a efetivação desse concurso.

Recebemos também reclamações dos estudan-
tes da UEA e do CETAM, que estão tendo dificulda-
des em fazer seus cursos em Boca do Acre em razão 
de alguns problemas gerados lá. Fazemos um apelo 
à Reitora da UEA e ao Diretor Geral do CETAM para 
que tomem providências e verifiquem o que está ocor-
rendo com as unidades em Boca do Acre. Peço que 
tomem uma decisão para não prejudicar os alunos 
daqueles municípios.

Envio um grande abraço a todos os bocacren-
ses e ao ex-Prefeito Iran Lima, que continua na cida-
de fazendo contatos, atendendo à população, para 
depois trazer ao nosso conhecimento os problemas 
que iremos procurar solucionar em Manaus, com o 
Governador Eduardo Braga e, aqui, com as autorida-
des da República. 

Muito obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Manato, do PDT 
do Espírito Santo. 

O SR. MANATO (PDT-ES. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, primeiramente, gostaria de regis-
trar que estou recebendo aqui, em Brasília, o Prefeito 
José Carlos, do Município de São José do Calçado, 
acompanhado de um Vereador.

É o primeiro mandato do Prefeito José Carlos, 
ex-Vereador, que veio em busca de recursos para o 
seu município. 

São José do Calçado é um município de peque-
no porte do nosso Estado, mas com uma população 
muito trabalhadora, muito aguerrida. O município está 
precisando de ajuda, pois lá foi decretado estado de 
calamidade pública em consequência das enchentes 

e inundações. O município está precisando de apoio 
neste momento de dificuldade.

Sr. Presidente, também gostaríamos de pedir 
ao Ministério do Turismo que libere os recursos das 
emendas alocadas para algumas festas que estão com 
problemas no SICONV. Esse é um programa novo, in-
troduzido há pouco tempo. Nem todas as Prefeituras 
estão capacitadas para entrar nesse sistema, que está 
dando muita confusão, traz muita dificuldade e fica muito 
tempo fora do ar. Ele está atrapalhando as Prefeituras, 
que se estão sentindo prejudicadas.

Houve casos de Prefeituras que fizeram toda 
uma programação por causa de uma emenda par-
lamentar. O recurso não saiu e a Prefeitura ficou em 
dificuldade, tendo em vista que sua arrecadação é 
pequena e ela havia assumido compromisso em fun-
ção da emenda.

Então, peço ao Ministério certa tolerância com 
esses Prefeitos que não estão conseguindo cadastro 
por meio do SICONV.

Registro também, Sr. Presidente, que no último 
final de semana estive no Município de Marilândia, no 
norte do Estado, onde fui recebido pela Câmara de Ve-
readores. Participei de algumas reuniões com os Vere-
adores e também da festa da cidade. Pudemos discutir 
com a sociedade emendas para aquele município. 

Eu não conhecia a cidade, que tem a sua eco-
nomia baseada na agricultura familiar, principalmente 
a cultura do café, e fiquei impressionado com a garra 
e com a luta da população. A cidade está em fase de 
forte desenvolvimento, sendo administrada por um 
Prefeito novo.

Quero agradecer ao Vereador Tenório, Presiden-
te da Câmara, e aos Vereadores Clovis da Farmácia, 
Macuco, Ita, enfim, todos os Vereadores que, acom-
panhados de suas esposas, tão bem nos receberam 
na maravilhosa cidade de Marilândia. 

Assistimos também a um show com o Deputado 
Federal Frank Aguiar, que foi um sucesso.

Muito obrigado.

A SRA. ÍRIS DE ARAÚJO (Bloco/PMDB-GO. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Parlamento do MERCOSUL realizou, na 
última segunda-feira, em Montevidéu, no Uruguai, a 
18ª sessão ordinária, o que constituiu mais um passo 
decisivo no caminho da integração.

Fico feliz por ter participado de mais esse aconte-
cimento histórico, em especial pelos resultados obtidos 
e pela aprovação de proposta de recomendação de 
minha autoria que visa à harmonização dos currículos 
universitários e ao livre exercício profissional entre os 
países do MERCOSUL.
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Trata-se, Sr. Presidente, de medida de largo al-
cance. Quando aplicada, empreenderá profundas mu-
danças no âmbito dos países que compõem o bloco, ao 
viabilizar o reconhecimento de diplomas para fins de 
exercício profissional, o que permitirá a livre circulação 
de bens, pessoas e serviços no MERCOSUL.

O livre exercício profissional é fator de integração 
determinante na medida em que permite a geração de 
emprego e renda, ao mesmo tempo em que cria uma 
identidade civilizacional para os povos da região.

Como destaquei no discurso que fiz no plenário 
do PARLASUL, a nova configuração econômica mundial 
reforça as preocupações dos países da América Lati-
na quanto à necessidade de continuar no processo de 
desenvolvimento harmônico dos países do continente, 
principalmente no que diz respeito às oportunidades de 
trabalho como fator de erradicação da pobreza.

Neste aspecto, o continente se abre às tendências 
que visam valorizar a profissionalização dos trabalha-
dores tendo em vista atender demandas crescentes de 
conhecimentos em setores fundamentais relacionados 
à eficiência energética e energias renováveis; preser-
vação ambiental; formação de cooperativas; ensino à 
distância; erradicação do analfabetismo; direito comu-
nitário; comunicação social; logística de transportes e 
telecomunicações; administração pública e relações 
internacionais.

A revisão da legislação dos países do MERCO-
SUL quanto à harmonização dos currículos universitá-
rios e a consequente viabilização do reconhecimento 
de diplomas e do livre exercício profissional nos países 
do bloco são o primeiro passo rumo ao verdadeiro pro-
cesso de integração dos povos da América Latina. 

Sr. Presidente, gostaria que esse nosso pronun-
ciamento fosse devidamente divulgado pelos meios 
de comunicação da Câmara, uma vez que sentimos 
a necessidade de que haja uma informação maior so-
bre o Parlamento do MERCOSUL, pois há previsão de 
eleições para 2010 dos Parlamentares desse acordo. 
É necessário que toda a população do País entenda 
o MERCOSUL como um fator de integração de todos 
esses países. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Bassuma. 

O SR. LUIZ BASSUMA (PT-BA. Sem revisão do 
orador.) –

DISCURSO DO SR. DEPUTADO LUIZ 
BASSUMA QUE, ENTREGUE AO ORADOR 
PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

O SR. ACÉLIO CASAGRANDE (Bloco/PMDB-SC. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, aqueles que fazem o desenvolvimento de 
um Município, de um Estado, de uma região, de uma 
nação são empreendedores, muitas vezes, mesmo 
sem terem canudo, sem terem se formado, sem terem 
feito graduação. 

Faço aqui, Deputado Edinho Bez, uma home-
nagem ao saudoso Jorge Zanatta, que, em Criciúma, 
Santa Catarina, levou o desenvolvimento à região e um 
legado de mais de 3 mil funcionários diretos. 

Quando exercia o cargo de Secretário de Desen-
volvimento Regional em Santa Catarina, na gestão 
do Governador Luiz Henrique da Silveira, foi iniciada 
a grande obra do Anel de Contorno Viário, que será 
inaugurada na próxima sexta-feira e terá o nome de 
Jorge Zanatta, do Grupo Canguru. Ou seja, Jorge 
Zanatta tornar-se-á marca daquela região de desen-
volvimento. 

Estarei lá na sexta-feira, às 16h, com o Gover-
nador Luiz Henrique e com o ex-Governador Eduardo 
Moreira, para, juntos, inaugurarmos aquela obra, em 
que o investimento passou de 30 milhões de reais. O 
anel viário beneficiará todo o centro do Município de 
Criciúma e levará o desenvolvimento sustentável àque-
la região carbonífera.

Outros trechos estão em execução, mas aquele 
que liga o Morro da Fumaça ao Bairro Primeira Linha, 
na nossa região, levará o nome do nosso saudoso 
Jorge Zanatta. 

Quero então deixar nosso reconhecimento à fa-
mília Zanatta, a todo o grupo empresarial Canguru. Ti-
vemos a felicidade, eu e o Governador Luiz Henrique 
da Silveira, de ver a Assembleia Legislativa aprovar o 
nome de Jorge Zanatta para aquela rodovia.

Deixo aqui meu abraço a todos os empreende-
dores, aqueles que geram empregos no País, e que 
sejam reconhecidos, vivos ou mortos, com seus nomes 
em algumas obras.

Quero, mais uma vez, Sr. Presidente, registrar 
o meu reconhecimento àquela família, bem como ao 
Grupo Canguru que gera tantos empregos, e a tantos 
outros empresários da região. Com certeza, se ain-
da não foram reconhecidos, saberemos nós políticos 
reconhecê-los pelas ações, pelas atitudes e pelo em-
preendedorismo que gera empregos no País.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na próxi-
ma sexta-feira, o Governador de Santa Catarina, Luiz 
Henrique da Silveira, visitará a minha cidade, Criciú-
ma, onde assinará diversos atos administrativos do 
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Governo e inaugurará uma grande e importante obra 
para a população local.

Trata-se da inauguração do Anel do Contorno 
Viário-Rodovia Jorge Zanatta-Içara, no viaduto sobre 
a Rodovia SC-444 no Bairro Presidente Vargas. O 
Anel do Contorno Viário será denominado Anel Jorge 
Zanatta, numa justa homenagem ao industrial Jorge 
Zanatta, que faleceu no dia 4 de outubro de 2008, aos 
83 anos de idade. 

O empresário construiu o Grupo Empresarial 
Jorge Zanatta, congregando empresas do setor plás-
tico, químico e cerâmico, congregando as empresas 
Canguru Embalagens, Zapack, Imbralit, Zanatta Des-
cartáveis e TSA Química do Brasil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Jorge 
Zanatta era uma daquelas pessoas diferenciadas que 
trabalharam para o desenvolvimento de uma região, 
de um Estado, de um Município e de uma nação. Era 
daquele grupo de empreendedores que se formaram 
na “faculdade da vida”. Tinha a visão prática do desen-
volvimento e trabalhava incessantemente para fazer 
crescer sua empresa, com seus colaboradores e a 
comunidade na qual estavam fixados. 

Jorge Zanatta, a exemplo de outros grandes em-
preendedores de Santa Catarina, tinha no trabalho a 
visão prática do crescimento e muitas vezes, mesmo 
sem um diploma de graduação, destacava-se pela vi-
são empreendedora. Faço esse destaque, Deputado 
Edinho Bez, como uma homenagem ao grande em-
presário que transformou nossa cidade num polo de 
desenvolvimento.

A inauguração do Anel Viário Jorge Zanatta é 
um reconhecimento do Governo de Santa Catarina 
com o empreendedor que tanto fez pela região de 
Criciúma. Na próxima sexta-feira, com o Governador 
Luiz Henrique da Silveira e o ex-Governador Eduar-
do Pinho Moreira, participaremos da inauguração do 
anel viário, uma pequena homenagem a um grande 
homem que muito fez pelo crescimento de Criciúma 
e de Santa Catarina.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quando 
ocupei o cargo de Secretário de Desenvolvimento Re-
gional de Criciúma, entre 2003 e 2008, trabalhei pela 
execução de obras que pudessem fazer impulsionar 
o desenvolvimento econômico da região. E uma das 
minhas principais bandeiras sempre foi à conclusão 
das obras do Anel de Contorno Rodoviário de Crici-
úma, uma das mais importantes reivindicações dos 
moradores da região carbonífera.

O projeto do anel viário prevê 34 quilômetros 
de corredores de tráfego em volta de Criciúma com 
o objetivo de disciplinar o fluxo de veículos, especial-
mente caminhões, desafogando o trânsito no centro 

de Criciúma e ligando as cidades da região à BR-101. 
Aproximadamente 50% do projeto está em fase de 
conclusão. 

Dividida em 5 etapas, o Governador de Santa 
Catarina, Luiz Henrique da Silveira, inaugura nesta 
sexta-feira o trecho do Anel de Contorno Viário, que 
liga a rodovia SC-443 à Rodovia Primeira Linha, com 
5,2 quilômetros de extensão. Nesse trecho de Içara, 
somando-se as desapropriações, obras de arte e pa-
vimentação, o valor total de investimento é de aproxi-
madamente R$22 milhões.

Como tem a finalidade de alavancar a economia, 
o trecho do anel viário só poderia receber o nome de 
um grande empreendedor da região de Criciúma. Será 
uma justa homenagem a Jorge Zanatta, que faleceu 
em outubro do ano passado, aos 84 anos, vítima de 
infecção em decorrência de problemas renais. Em 50 
anos, o empresário criou 12 indústrias em diversos 
segmentos da economia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para se ter 
ideia do espírito empreendedor desse grande homem, 
numa época de crise em que a região sul catarinense 
precisava de um impulso econômico, para dar conti-
nuidade ao seu desenvolvimento, até então baseado 
fortemente no polo carbonífero, surgia uma das figuras 
mais ilustres de Criciúma. Foi nesse ambiente que o 
então comerciante de ferragens Jorge Zanatta, nasci-
do em 1924, implantou, em maio de 1970, a Canguru 
Embalagens Plásticas. 

Iniciava-se a criação de um dos maiores conglo-
merados econômicos de Santa Catarina. A vocação 
empreendedora de Jorge Zanatta sempre foi notável. 
Em 1974, quando em visita à Europa, percebeu que 
no Brasil não existiam copos descartáveis. Observou 
então uma grande oportunidade de mercado, dando 
início à empresa Descartáveis Zanatta. 

Durante a construção dessa fábrica, uma nova 
percepção de um pioneiro. Jorge Zanatta percebeu 
que havia uma grande demora na entrega das telhas 
de fibrocimento. Ponderou então que as indústrias do 
setor não davam conta de atender as demandas. Dessa 
constatação surgiu a terceira empresa do grupo, a Im-
bralit, que fabrica telhas e caixas d’água. Depois dela, 
ainda seria fundada a Zanatta Telha Cerâmica. Essas 
empresas aparecem na lista das maiores indústrias 
brasileiras de seus setores. 

Essa é realmente uma homenagem merecida a 
esse homem que tanto lutou pelo desenvolvimento de 
Criciúma e região.

Era o que tinha a dizer.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho mais uma 
vez à tribuna da Casa para conclamar a Justiça do 



Maio de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 21 21223 

Amapá a que de forma mais célere e mais ágil defina 
o suplente que deve assumir a vaga disponível na As-
sembleia Legislativa desde 1º de janeiro deste ano. Hoje 
faz exatamente 140 dias que a Assembleia Legislativa 
do Amapá tem na sua representatividade apenas 23 
Deputados, fato inusitado, caso único no País.

Como a Justiça do Amapá, repito, é uma das mais 
céleres, mais respeitadas, com elevada credibilidade 
no País, não é possível compreender isso.

O Deputado Roberto Góes foi eleito Prefeito de 
Macapá e tomou posse no dia 1º de janeiro, tendo 
renunciado ao mandato de Deputado no dia 31 de 
dezembro. Houve controvérsia quanto à suplência, 
porque 3 suplentes disputavam a vaga. Dois deles fo-
ram julgados inelegíveis no TSE, em última instância. 
No entanto, o Tribunal de Justiça, no dia 7 de janeiro, 
concedeu liminar impedindo a Assembleia Legislativa 
de dar posse a qualquer dos suplentes. Já se passa-
ram, repito, 140 dias.

Todos os dias, daqui para frente, que eu estiver 
na Câmara, virei à tribuna para dizer a quantidade de 
dias em que a Assembleia Legislativa do Amapá está 
com sua representatividade reduzida. Na verdade, isso 
mutila a representatividade do povo do Amapá na As-
sembleia Legislativa e coloca sob dúvida, em questio-
namento, todas as decisões adotadas pela Assembleia, 
sobretudo aquelas que dizem respeito a quorum qua-
lificado, de maioria absoluta ou de três quintos, como 
é o caso das emendas constitucionais.

Faço um apelo aos Desembargadores do Ama-
pá, sobretudo ao Dr. Douglas Evangelista, homem de 
grande respeito, o decano do Tribunal de Justiça do 
Amapá e que preside aquela Casa, no sentido de que 
o tribunal defina o suplente. Os 2 primeiros suplentes 
já foram considerados inelegíveis; que se dê posse ao 
terceiro suplente. Depois, quem se julgar prejudicado, 
dispute a vaga.

É o que acontece nesta Casa. Por exemplo, no 
caso da vaga do Deputado Clodovil Hernandes, há 
uma disputa pela suplência, mas um suplente já to-
mou posse.

A Constituição é omissa em relação a isso, mas 
os Regimentos das Casas legislativas estabelecem o 
prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, para 
dar posse ao suplente.

Até mesmo no caso de licença superior a 120 
dias, deve-se convocar o suplente; não havendo su-
plente, faça-se eleição.

Não é o caso do Amapá. Existem 3 suplentes, já 
se passaram 140 dias, mas não se dá posse ao suplente 
porque há uma liminar do Tribunal de Justiça.

Tenho dito e repetido que, no meu entendimento, 
essa posição do Tribunal de Justiça vai na contramão 

da própria história do órgão, célere e de alta respeita-
bilidade no Amapá e no Brasil.

Então, faço mais uma vez este apelo. Reitero 
que, todos os dias em aqui estiver, ocuparei a tribuna 
para fazer essa mesma reivindicação: que se defina 
o suplente. Assim, poderemos superar essa crise na 
Assembleia Legislativa e dar posse a quem de legíti-
mo direito.

O SR. ELIENE LIMA (PP-MT. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, re-
gistro uma das festas mais tradicionais do meu Estado, 
muito frequentada e admirada por todos: a Festa do 
Divino Espírito Santo. 

A festa do Senhor Divino, uma das manifestações 
católicas mais tradicionais não somente de Cuiabá, 
Capital de Mato Grosso, mas do Brasil, foi oficialmen-
te aberta na última segunda-feira, dia 18, na Catedral 
Basílica do Senhor Bom Jesus, a matriz. A progra-
mação teve início com um cenáculo de orações do 
Movimento Sacerdotal Mariano, seguido de missa e 
levantamento do mastro. 

Nessa terça-feira, a bandeira do Senhor Divino 
foi recepcionada pelo Governador do Estado, Blairo 
Maggi, na antiga residência dos Governadores, hoje 
sede da MT Fomento.

Esse ato, repetido há mais de 100 anos, abre a 
campanha de esmolas nas residências e pelos comér-
cios da área central da Capital.

Considerada a festa religiosa da elite católica, este 
ano a celebração traz uma novidade que pode ajudá-la 
a se tornar mais popular: as reuniões de orações diá-
rias que formam a novena, que sempre aconteceram 
nas residências dos festeiros e de famílias tradicionais, 
pela primeira vez serão na igreja matriz.

Aberto ao público em geral, esse ritual de orações 
acontecerá dos dias 19 a 28, com exceção do domin-
go, sempre às 19h30, logo após a missa. 

A Imperatriz da edição 2009, Ana Maria Musis 
Vieira, diz que a festa nunca foi dos ricos, mas ganhou 
esse título talvez por ser vinculada à igreja matriz, úni-
co templo que não tem outras comunidades católicas 
sob responsabilidade direta. 

A programação festiva em homenagem ao Di-
vino divide-se em 2 dias. Primeiramente, no dia 29, 
acontecerá o jantar dançante no Hotel Fazenda Mato 
Grosso, um encontro para arrecadar recursos para a 
Igreja por meio da venda de mesas. Já na noite do dia 
31, os festejos serão em praça pública, na Alencastro, 
em frente à Prefeitura de Cuiabá. Antes, às 17h, haverá 
procissão, que levará a imagem do Senhor Divino por 
ruas e avenidas do centro da cidade. 

Aquele que decidir sair da procissão direto para 
a festa encontrará uma variedade de comidas e doces 
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regionais nas barracas que serão montadas na Praça 
Alencastro. Além disso, poderá assistir a shows musi-
cais de grupos e bandas regionais. 

O lucro da venda de mesas do jantar e de alimen-
tos será destinado à manutenção da Igreja e assistên-
cia às pessoas e famílias carentes que cotidianamen-
te pedem ajuda. 

Portanto, registro a realização dessa tradicional 
festa, destacando que realmente é impressionante a 
participação da comunidade católica de Cuiabá e de 
toda a vizinhança.

Muito obrigado. 

O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB-CE. 
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Sras e Srs. 
Deputados, ao ouvir falarem sobre a CPI da PETRO-
BRAS, indago: como querem impedir uma empresa 
tão séria e responsável a continuar a desenvolver seu 
trabalho?

Falo isso por ter trabalhado em empresas de 
mergulho junto à PETROBRAS, quando presenciei 
muitos fatos e ocorrências. Técnicos, engenheiros e 
todos aqueles que fazem a empresa trabalham com 
seriedade, empenho e – por que não dizer? – patrio-
tismo, pois veem o sucesso e a grandeza do Brasil 
nela espelhados. 

Sr. Presidente, aproveito para convocar os mem-
bros da Frente Parlamentar da Pesca e Aquicultura 
para, na próxima terça-feira, às 14h30min, no Plenário 
6, assistirem à apresentação do Projeto Mosaico, de-
senvolvido pela PETROBRAS, no Rio de Janeiro. Esse 
projeto teve início em Macaé e visa à socialização das 
comunidades de pescadores e ao apoio técnico de pro-
jetos de carcinicultura, piscicultura e maricultura. Enfim, 
ele irá dar melhores condições de vida às comunidades 
ribeirinhas onde a PETROBRAS tem atuado.

O Projeto Mosaico será apresentado pelo Dr. 
William Jerônimo, Coordenador da Área de Respon-
sabilidade Socioambiental da PETROBRAS na Bacia 
de Campos, que também irá expor, para nossas ban-
cadas, os problemas que enfrentam.

Convoco, portanto, todos os que se interessam 
pelo assunto e dizem que trabalham pelo povo. As 
comunidades pesqueiras necessitam do nosso apoio 
para que, com a PETROBRAS, empresa que demons-
tra grande responsabilidade social, possamos investir 
no trabalhador e recuperar a produção pesqueira no 
País.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT-CE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, inicialmente, felicito os dirigentes da Associa-
ção dos Jovens Empresários de Fortaleza, instituição 

que está completando 20 anos e, inclusive, agora, às 
10h, será homenageada em sessão solene do Sena-
do Federal. 

Sr. Presidente, a AJE Fortaleza tem prestado 
contribuição importante na formação dos nossos jo-
vens empresários, possibilitando a construção de nova 
cultura empresarial. Portanto, ela tem dado grande 
colaboração para implemento de uma nova visão ao 
empresariado cearense.

Deixo registrado meu apoio a essa instituição 
tão importante do nosso Estado, assim como a seus 
dirigentes. 

Sr. Presidente, também registro que tivemos on-
tem um grande debate sobre a mobilidade urbana e 
os sistemas de transporte coletivo nas cidades. Par-
ticularmente em Fortaleza, no meu Estado, vivemos 
um caos urbano em função da excessiva quantidade 
de veículos – o que, aliás, é um problema grave nas 
grandes cidades e Capitais, a exemplo de São Paulo 
e do Rio de Janeiro. 

Discutimos soluções para o trânsito de Fortale-
za, que está muito parecido com o da Capital paulista, 
querido amigo e nobre Deputado Renato Amary. For-
taleza tem crescido de forma exponencial e apresenta 
grandes construções urbanas, como shopping centers, 
entre outras. No entanto, ela tem ruas estreitas e não 
dispõe de estrutura urbana adequada, o que tem cau-
sado situação caótica.

Portanto, esse debate é muito importante, pois 
permitirá que encontremos saídas e soluções para o 
caos do trânsito urbano nas grandes Capitais brasi-
leiras.

Faço esse registro porque é um dos temas que 
considero da mais alta importância. E nós, que fazemos 
parte da Comissão de Desenvolvimento Urbano, temos 
interesse em contribuir para que o Brasil e as grandes 
cidades tenham solução para esse grande problema 
do transporte, que envolve a mobilização de muitas 
pessoas que hoje se sentem prejudicadas com essa 
questão que afeta a economia e a vida do cidadãos. É 
um grande problema. Precisamos encontrar saída para 
o transporte urbano das grandes cidades.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ OTÁVIO GERMANO (PP-RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas 
comunicar, com pesar, o falecimento ontem, em Porto 
Alegre, do ex-Deputado Estadual do Rio Grande do Sul, 
Hed Santos Borges. Foi um Deputado extraordinário 
e muito qualificado. Por quase 30 anos foi Deputado 
no Estado do Rio Grande do Sul. Foi colega na As-
sembleia Legislativa do meu pai, que também foi seu 
colega aqui nesta Câmara.
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Hed Borges é natural de Santo Ângelo e foi, in-
clusive, merecedor do Prêmio Deputado Emérito do 
Rio Grande do Sul.

Em nome de todos aqueles que acompanharam 
e, de alguma maneira, utilizaram o bom exemplo do 
Deputado Hed Borges, faço este registro muito singelo, 
mas que, na verdade, tem o sentido de homenageá-lo 
após o seu falecimento.

O SR. RENATO AMARY (PSDB-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
no último dia 14, estivemos em uma reunião com pro-
prietários de lojas de materiais de construção de So-
rocaba, na sede da rede Construmix. 

Naquele local eu defendi, e agora o faço nesta 
Casa, que o Governo Federal prorrogue a redução do 
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI sobre 
materiais de construção, medida que está em vigor 
desde o dia 10 de abril e válida até o final de junho.

Segundo dados da Associação Nacional dos 
Comerciantes de Material de Construção, no primeiro 
mês de redução de IPI a venda dos produtos desone-
rados cresceu 25%. 

O segmento é constituído de 138 mil lojas em 
todo o País, a maioria de pequeno e médio porte. O 
conjunto da cadeia da construção atinge 8,5% do PIB 
nacional e revela-se um segmento estratégico para a 
geração de renda, criação de empregos e melhoria da 
qualidade de vida urbana. Não há motivo aparente para 
que o Governo não mantenha a redução do imposto, 
ainda mais considerando a prioridade do PAC para as 
áreas de infraestrutura, saneamento e habitação.

Em tempos de crise econômica mundial, é pre-
ciso prosseguir nesse caminho, criando mais alterna-
tivas que multipliquem o mercado interno, garantindo 
competitividade, inovação tecnológica, produtividade e 
qualidade. Dessa maneira, o empresariado nacional terá 
condições também de disputar o mercado externo.

A manutenção da redução do IPI sobre materiais 
de construção pode assegurar o esperado ciclo de cres-
cimento, distribuição de renda, geração de empregos 
e melhoria das condições de vida do povo brasileiro, 
especialmente no caso da habitação.

Era o que tinha dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Michel Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o Ministério Público Federal protoco-

lou ação civil pública em 2002 para retirar do controle 
das rodovias federais localizadas no Paraná a Polícia 
Rodoviária Estadual, tendo como base a irregularidade 
no convênio estabelecido entre o DNER, hoje DNIT, e 
o Departamento de Estradas e Rodagem da Secreta-
ria de Estado dos Transportes no Paraná.

Diante disso e da decisão do Superior Tribunal de 
Justiça, reconhecendo a ilegalidade das multas apli-
cadas pelos policiais rodoviários estaduais em uma 
ação proposta por um cidadão paranaense, em 2007, 
ingressei com pedido no Ministério Público Federal, em 
Londrina, solicitando que os Procuradores da República 
propusessem uma ação judicial determinando que nos 
trechos das rodovias federais localizadas no Paraná a 
Polícia Rodovia Federal fosse a responsável pelo poli-
ciamento e exercício da função fiscalizadora.

O combate ao narcotráfico, ao contrabando e 
ao roubo de cargas, atribuições da Polícia Rodoviá-
ria Federal, estão sendo cobrados pela comunidade 
paranaense. 

Inúmeros brasileiros acessaram minha página 
na rede mundial de computadores para solicitar minha 
atuação na plena execução da decisão judicial do Tri-
bunal Regional Federal da 4ª Região.

Diante disso, solicito ao Ministério Público Fe-
deral no Paraná que utilize o acórdão publicado pelo 
TRF da 4ª Região e imediatamente peça a execução 
pela Polícia Rodoviária Federal, vinculada ao Ministé-
rio da Justiça, para que não haja uma lacuna na res-
ponsabilidade pela fiscalização das rodovias federais 
no Estado.

É hora de imediatamente instalar em Londrina, 
no norte do Paraná, uma delegacia da Polícia Rodo-
viária Federal, pois é o entroncamento das rodovias 
que ligam o Paraná a São Paulo, Mato Grosso do Sul, 
Paraguai e Santa Catarina, ligando Capitais como 
Campo Grande, São Paulo e Curitiba.

Não pode o Ministro Tarso Genro alegar desco-
nhecimento da decisão judicial, pois desde 2002 há 
uma ação judicial em tramitação na Justiça Federal 
no Paraná e no Rio Grande do Sul. Agora é cumpri-la 
para que brasileiros e estrangeiros que utilizam nossas 
rodovias não sejam prejudicados.

Muito menos podemos permitir que os criminosos 
se aproveitem desse momento de transição adminis-
trativa e utilizem nossas rodovias para contrabando e 
tráfico de drogas. Já é hora de o Diretor-Geral da Polícia 
Rodovia Federal, Sr. Hélio Derene, que foi superinten-
dente da PRF no Paraná, determinar a ocupação dos 
postos policiais rodoviários emergencialmente, com o 
efetivo designado para, no primeiro momento, atender 
o Paraná na BR-369 e na BR-376.
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Informo que protocolei pedido novamente na 
Procuradoria da República em Londrina, reafirmando 
a necessidade e a urgência da medida. Agora vou so-
licitar ao Procurador-Geral da República, Dr. Antonio 
Fernando Souza, que determine o imediato cumpri-
mento da decisão judicial, impondo multas pesadas à 
União e penalidades às autoridades envolvidas.

Não é possível aguardar tempo indefinido para o 
cumprimento da decisão judicial, já que a Polícia Rodo-
viária Federal deve ao povo do Paraná resposta imedia-
ta. Quem já conseguiu montar uma operação nos Jogos 
Pan-Americanos com mais de 2 mil patrulheiros pode 
designar cerca de 300 funcionários habilitados para 
cumprir o seu mandamento de combate ao narcotráfico 
e ao contrabando, além de dar segurança a milhares 
de usuários das rodovias federais no Paraná.

Espero que o Ministro Tarso Genro seja capaz 
de dar resposta rápida ao determinado pelo Tribunal 
Regional Federal.

Muito obrigado.

O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho à tribuna para lamentar que 
o Estado do Amazonas esteja com os índices de de-
semprego muito elevados.

O Amazonas, Sr. Presidente, está acumulando 
saldo negativo de mais de 15 mil cortes de vagas no 
mercado de trabalho, somente em 2009. Algo muito 
preocupante, já que isso reflete claramente os efeitos 
da crise.

Esse número de 15 mil empregos perdidos, que 
é referente aos 4 primeiros meses do ano, foi puxado, 
principalmente, pelos setores da indústria e da cons-
trução civil. O resultado é o mais desfavorável da série 
histórica do CAGED, o Cadastro de Geral de Empre-
gados e Desempregados.

Sr. Presidente, do total de desempregados, mais 
de 10 mil saíram da indústria amazonense. De janeiro 
a abril, enquanto as empresas do Polo Industrial de 
Manaus contrataram 7.878 trabalhadores, o número de 
demitidos somou 18.171, segundo dados divulgados 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

No mesmo período, nos canteiros de obras espa-
lhados pelo Amazonas, o balanço foi de 5.290 admitidos 
e 8.018 demitidos. Ou seja, uma perda, no primeiro qua-
drimestre, de 2.728 empregos com carteira assinada. 
Isso somente no segmento da construção civil. 

Já no comércio, Sras. e Srs. Deputados, a relação 
entre contratações e cortes ficou bem próxima, com 
99 demissões até abril.

O saldo negativo de empregos fica mais eviden-
te a cada mês no Amazonas. Para se ter uma ideia, o 
mês de abril registrou o pior balanço desde 2003. Nos 

últimos 5 anos, conforme dados do CAGED, o mercado 
amazonense registrou apenas resultados positivos em 
número de trabalhadores com carteira assinada.

Entretanto, caros colegas Deputados, no mesmo 
mês de 2009, foram cortados 1.069 trabalhadores, o 
equivalente a uma redução de 0,32% em relação ao 
estoque de assalariados com carteira assinada em 
março.

No ranking de municípios do Amazonas, Sr. Pre-
sidente, Manaus ficou com o maior saldo de desempre-
gados, ou seja, 948 demissões. Na sequência, vieram 
Coari, com 136, e Manacapuru, com 135.

Na contramão dessa tendência, ou seja, com ge-
ração de empregos, apresentaram-se Parintins, com 
156 novos postos de trabalho, e Maués, com 20.

A expectativa de recuperação é a partir do mês 
de julho, quando tradicionalmente a economia se aque-
ce, principalmente a construção civil, pela chegada 
do verão.

Feito esse registro, Sr. Presidente, peço que este 
meu pronunciamento seja amplamente divulgado nos 
órgãos de comunicação desta Casa e no programa A 
Voz do Brasil.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente.

A SRA. ANA ARRAES (Bloco/PSB-PE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, no próximo dia 26, Pernambuco relembra 
um dos mais tristes episódios ocorridos durante a dita-
dura militar: o assassinato do Padre Antônio Henrique 
Pereira Neto, na época, assessor do Arcebispo de Olin-
da e Recife, Dom Helder Câmara, ocorrido em 1969. 
Após receber várias ameaças de morte, por telefone, 
feitas por pessoas que se identificavam como integran-
tes do Comando de Caça aos Comunistas (CCC), o 
religioso foi sequestrado ao sair de uma reunião com 
jovens aos quais dava assistência, levado para um 
matagal na Cidade Universitária, onde foi cruelmente 
torturado e morto. Seu corpo foi encontrado por um 
vigilante na manhã seguinte com evidentes sinais de 
sevícias. Havia sido amarrado pelos braços, enforca-
do e recebido 3 balas na cabeça, ficando uma delas 
encravada no pescoço. O fato aconteceu há 40 anos 
e até hoje ninguém foi punido. O processo prescreveu, 
e os suspeitos continuaram suas vidas como se nada 
tivesse acontecido.

É importante destacar a conjuntura em que se deu 
o crime. Doze dias após o golpe de 1964, Dom Helder 
chegou ao Recife para assumir o cargo de Arcebispo. 
Integrante da ala progressista da Igreja, não tardou a 
entrar em rota de colisão com os militares. Proibido de 
ter ser nome citado pelos jornais e demais meios de 
comunicação, passou a denunciar as torturas cometi-
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das no Brasil nas viagens que fazia ao exterior. Suas 
atitudes ganhavam cada vez mais relevância entre 
aqueles que defendiam os direitos humanos. Mas, em 
contrapartida, aumentava o ódio dos militares contra 
ele, especialmente depois da assinatura do AI-5, em 
dezembro de 1968, quando as perseguições políticas 
foram intensificadas. Começou a ser chamado de “co-
munista” e de “bispo vermelho”.

Da mesma forma que o Padre Henrique e vários 
outros religiosos, também o Arcebispo vinha sendo 
ameaçado de morte, não só através de ligações tele-
fônicas, mas também de pichações feitas nas fachadas 
de prédios da Arquidiocese e no muro da sua própria 
casa, que chegou a ser metralhada. Eliminar Dom Hel-
der, contudo, era uma ação de alto risco que certamente 
provocaria forte reação no interior da Igreja, na comu-
nidade em geral e nos organismos internacionais. 

Acredita-se que as forças golpistas, ao assassina-
rem o Padre Henrique, estavam atacando um elo mais 
frágil e tentando intimidar o Arcebispo e as pessoas a 
ele ligadas. Na época, Dom Helder defendia as ideias 
do Concílio Vaticano II, que pregava “a opção prefe-
rencial pelos pobres” e, portanto, a realização de um 
vasto trabalho social. 

Apesar da repressão, em 1969, lançou um progra-
ma de evangelização popular, o Encontro de Irmãos. O 
Padre Henrique, então com 28 anos, foi um dos mem-
bros da equipe, tendo sido indicado para coordenar a 
Pastoral da Juventude.

O Arcebispo de Olinda e Recife recebeu a notí-
cia do assassinato de seu assessor no início da tarde. 
O corpo foi localizado no necrotério, onde havia dado 
entrada como desconhecido. Dom Helder permaneceu 
no local até o término do trabalho dos legistas e deci-
diu que o velório seria na Matriz do Espinheiro, bairro 
de classe média do Recife. A Imprensa havia recebido 
ordens de não publicar sequer o anúncio fúnebre con-
vocando para o sepultamento. Diante disso, o Arcebispo 
escreveu uma carta aos católicos e ao povo em geral 
que foi espalhada por toda a cidade, enquanto muitos 
fieis se encarregavam de fazer a convocação para o 
enterro através de telefonemas.

Na manhã seguinte, cerca de 20 mil pessoas 
estavam reunidas para participar de uma caminhada 
que levaria o caixão do Espinheiro até o Cemitério 
da Várzea, bairro afastado, o que implicava um longo 
trajeto realizado a pé. Esta foi a primeira grande ma-
nifestação de massa ocorrida no Recife após o golpe 
militar. No caminho, a multidão deparou-se com um 
grande efetivo policial. Os padres que encabeçavam 
a passeata colocaram o caixão no chão e sentaram-
se na rua sem esboçar a reação que a polícia estava 
esperando para reprimir. Após tomarem as faixas que 

responsabilizavam a ditadura pela morte do padre, os 
policiais receberam ordens de deixar a multidão con-
tinuar o seu percurso.

As investigações para a elucidação do assassi-
nato foram lentas, confusas e ficaram inconclusas. O 
então Governador Nilo Coelho determinou a criação 
de uma Comissão Judiciária de Inquérito, presidida 
pelo juiz Aloísio Xavier. Inicialmente, a polícia tentou 
dar caráter passional ao homicídio, o que provocou 
reação ainda mais forte da comunidade. O passo se-
guinte foi a afirmação de que o padre teria sido mor-
to por traficantes de drogas aos quais tentava ajudar. 
Também não convenceu a opinião pública, que insistia 
no caráter político do crime. Foram efetuadas as pri-
sões dos estudantes Rogério Matos do Nascimento, 
Elizabete Ribeiro e Pedro Jorge Bezerra Leite, além 
do pintor Jorge Tavares. 

Em 1972, o juiz Nildo Nery pronunciou Rogério 
Matos e entendeu que não existiam provas contra os 
demais. Embora admitisse que o homicídio poderia 
ter causas políticas e que existiam indícios de envol-
vimento do CCC, não determinou novas investigações. 
A família do padre recorreu ao Tribunal de Justiça de 
Pernambuco e, em 1973, o Desembargador Augusto 
Duque considerou que a culpa era da polícia e liberou 
Rogério Matos de qualquer acusação. Mais uma vez não 
foi determinado o aprofundamento das investigações 
nem foi apontado qualquer policial como suspeito.

Ao ser solto, o estudante Rogério Matos passou a 
acusar os policiais Henrique Pereira, conhecido como 
X-9, e Raimundo Ferreira. A mãe do Padre Henrique, 
por sua vez, apontava como responsável pelo crime o 
chefe do Departamento de Investigações da Secretaria 
de Segurança Pública, Bartolomeu Gibson, o policial 
Rivel Rocha, o investigador Cícero Albuquerque e o 
então tenente da PM José Ferreira dos Anjos, acusa-
do de vários outros crimes. Não adiantou a incansável 
mobilização da família do religioso e das entidades de 
defesa dos direitos humanos. O processo foi engave-
tado até a sua prescrição.

Os 40 anos da morte do Padre Henrique serão 
marcados, no Recife, por uma série de eventos. A in-
tenção é não deixar que o caso se perca no esqueci-
mento. Queremos mostrar aos mais jovens, que não 
viveram este terrível período da história nacional, o que 
eram capazes de fazer as forças da ditadura. Mostrar 
como é importante a democracia, construída no Brasil 
a duras penas, com o sacrifício de muitos militantes 
políticos, mas que hoje propicia a liberdade, o direito 
de expressão e a punição para delitos bárbaros como 
este, do qual foi vítima o Padre Henrique.

Muito obrigada.
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O SR. ANTONIO BULHÕES (Bloco/PMDB-SP. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho à tribuna manifestar pleno 
apoio à proposta de aumento na carga horária de es-
tudos referente a alunos de ensino médio.

Essa importante iniciativa – encaminhada ao 
Conselho Nacional de Educação (CNE) e que servirá 
de subsídio para Estados modificarem o atual modelo 
– pretende uma ampliação em 25%, passando das atu-
ais 2.400 para 3.000 horas anuais. E o avanço é ainda 
maior, pois, dessas 600 horas a mais, 120 poderão ser 
utilizadas para disciplinas de livre escolha. Com efeito, 
além de o aluno escolher as disciplinas complemen-
tares às básicas, existe a previsão de que o modelo 
atual de grade curricular, dividido em 12 disciplinas 
tradicionais, passe a ser dividido em eixos de maior 
amplitude, como linguagens e ciências humanas.

Cabe ressaltar que o Ministério da Educação já 
discutia em grupos de trabalho a relevância na restrutu-
ração do ensino médio e isso tendo em vista, principal-
mente, a existência de um modelo ainda caracterizado 
pela elevada evasão escolar. Para a reversão desse 
preocupante cenário, pretende-se que cada rede de 
ensino defina o seu modelo de currículo, a partir de 
orientações presentes no projeto.

Segundo alguns estudiosos, a medida é meritória 
sobretudo por resultar numa profunda mudança para-
digmática, com o espaço escolar deixando de ser um 
mero auditório da informação para se transformar num 
verdadeiro laboratório de aprendizagem. Nessa inova-
dora concepção, espera-se que o número de alunos 
que abandonam o ensino médio diminua, com positivos 
reflexos no sistema de ensino em seu conjunto.

Sim! Valorizemos atividades artísticas e culturais 
dentro do novo padrão curricular. Sim! Valorizemos os 
programas de incentivo à leitura previstos na nova or-
ganização pedagógica. Certamente, essa praxe esti-
mulará o aprendizado, com diminuição nos alarmantes 
índices estatísticos de evasão escolar.

Sabemos que uma reforma curricular dessa di-
mensão significa complexa tarefa. Consciente dessa 
realidade, o Conselho Nacional de Educação realiza-
rá audiências públicas para discutir o novo modelo de 
ensino médio, algo fundamental para a eficiência do 
projeto. Com a intensa participação de todos que acre-
ditam numa educação cada vez mais transformadora, 
certamente caminharemos em direção à mudança pa-
radigmática tão desejada. 

Reitero, por tudo isso, meu apoio à reestruturação 
pretendida no ensino médio, na certeza de que iremos 
colher, em breve, os frutos dessa acertada opção. Seja 
com o aumento na carga horária no ensino médio, e 
que a médio prazo seja também aplicado aos alunos 

do ensino fundamental, seja com uma formação mais 
humanística de nossos jovens, o sentimento de es-
perança no aperfeiçoamento do sistema de ensino 
prevalece. 

Imbuídos desse sentimento, lembremos os en-
sinamentos do saudoso Educador Paulo Freire, que 
assim prelecionou: “Ninguém liberta ninguém; nin-
guém se liberta sozinho: os homens se libertam em 
comunhão”. 

Nobres Parlamentares, sábias palavras daquele 
que sempre acreditou que o processo educacional en-
volve, em sua essência, construção e libertação, com 
o conhecimento advindo do estreito contato do homem 
com o mundo vivenciado.

Muito obrigado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR-PE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, está havendo uma saudável – e necessária 
– “corrida” no mercado internacional para a produção 
de vacinas contra a gripe suína ou gripe A, transmitida 
pelo vírus identificado como H1N1. E o Brasil engajou-
se nessa corrente, por meio da Fiocruz, do Instituto 
Butantã e do Instituto Adolfo Lutz.

As prontas medidas adotadas pelo Ministério da 
Saúde, tendo à frente o seu titular, José Gomes Tem-
porão, criaram uma rede de alerta nacional, integra-
da pelas Secretarias de Saúde dos Estados, que, por 
sua vez, congregaram as Secretarias de Saúde dos 
Municípios, como vem ocorrendo em Pernambuco, se-
gundo informações que me chegam. Ali, o Secretário 
de Saúde é o próprio Vice-Governador, João Lyra, o 
que reforça mais ainda a agilização de providências 
administrativas no âmbito estadual.

Globalmente, mais de uma dezena de labora-
tórios farmacêuticos se estão preparando para pro-
duzir, num período de até 3 meses, a vacina contra a 
gripe suína, doença que foi identificada desde o mês 
de abril numa pequena cidade mexicana, o que não 
deixa de ser surpreendente. Por que o México? Inda-
gam especialistas da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), surpresos com o surto repentino num país da 
América Latina, que não é um dos grandes produtores 
mundiais de carne suína.

No caso da produção da vacina, a OMS comu-
nicou que recebeu avisos dos grandes laboratórios 
mundiais – Novartis, GlaxoSmithKline e Safoni-Aventis 
– sobre os trabalhos de pesquisa dos seus cientistas. 
Outros laboratórios, segundo a mídia, trabalham nessa 
direção: Medimmune, Baxter, CSL e Solvay e também 
outros de menor dimensão, como Microgen, Nobilon 
International, Omnivest Vaccines e Vivaldi. Também a 
Fiocruz, o Instituto Butantã e o Instituto Adolfo Lutz es-
tão fazendo pesquisa para a produção da vacina.
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A OMS também vem realizando debates e mesas-
redondas com cientistas de vários países, afetados ou 
não pela gripe suína e deverá emitir recomendações ofi-
ciais sobre procedimentos de produção do antídoto.

Em alguns países, o vírus não se tem mostrado 
tão letal como se previa. É o caso do Brasil, onde só 8 
casos foram detectados e outros vêm sendo monito-
rados, com menos de 12 internamentos hospitalares, 
até o dia 12 de maio de 2009.

Paralelamente, a campanha de vacinação contra 
a gripe sazonal, principalmente para a faixa de idosos, 
foi prorrogada.

Desde 2000 a preocupação das autoridades sa-
nitárias é com a possibilidade de pandemias gripais, 
e isto tem ajudado na busca de vacinas capazes de 
imunizar populações inteiras contra alguns tipos de 
influenza menos virulentas que a de 1918, que de-
vastou a Europa e a América, ao fim da 1ª Guerra 
Mundial, atingindo também o Brasil e outros países 
da América Latina.

A Novartis, segundo informações da mídia, está 
produzindo uma vacina acompanhada de potenciali-
zador químico patenteado, que aumenta a imunidade 
do organismo humano.

Além da rede de alerta imunológica, o Governo 
brasileiro está adquirindo mais antivirais. Tudo indica 
que estaremos mais bem equipados para enfrentar 
novos casos da doença, se aparecerem nas próximas 
semanas. 

Minhas congratulações ao Ministro Temporão pela 
eficiência com que vem conduzindo e coordenando a 
ação do Governo Federal, mesmo antes de ter sido 
alertado pela OMS.

Muito obrigado.

A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB-RS. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero trazer ao conhecimento desta 
Casa informações sobre seminário que nosso mandato 
realizou junto com as Prefeituras das cidades de Canoas 
e Novo Hamburgo, no final da semana passada.

Reunimos dirigentes municipais, estaduais e 
nacionais, além de contarmos com a participação de 
Parlamentares de outros países, no Seminário de Ges-
tores e Agentes de Juventude, que lotou o auditório da 
Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas. 
Durante os 2 dias, pudemos discutir a implementação 
de políticas públicas e socializar experiências voltadas 
ao público jovem.

Esse seminário, Sr. Presidente, reuniu 250 parti-
cipantes, entre eles 24 gestores de juventude, reunidos 
entre secretarias, coordenadorias e departamentos 
e 27 municípios que enviaram seus representantes. 

Ao todo, 15 projetos voltados para a juventude foram 
apresentados.

O debate sobre políticas públicas para a juven-
tude, ao contrário do que pensam alguns, passa por 
discussões sobre meio ambiente, segurança, empre-
go e desenvolvimento. Esse debate tem que incluir os 
jovens que estão nos sindicatos, no movimento estu-
dantil e nas fábricas. Assim poderemos construir as 
verdadeiras políticas publicas para a juventude.

Destaco que, ao final do evento, criamos a Co-
missão Pró-Fórum Estadual de Gestores de Juventude, 
com a participação de representantes de 11 cidades 
gaúchas, envolvendo a região metropolitana de Porto 
Alegre e o interior do Estado, engajados na construção 
de ações que atendam às necessidades do público 
jovem. A primeira reunião já está marcada para o dia 
1º de junho, em Novo Hamburgo. 

Valho-me aqui de um argumento trazido pelo 
economista João Sicsú, do IPEA, presente ao semi-
nário, de que “não é possível debater políticas para a 
juventude sem discutir a economia do País”.

Nesta Casa, temos nos debruçado sobre a crise 
e seus efeitos sobre o Brasil. E esse seminário é par-
te desse esforço de propor soluções ao grave quadro 
de crise econômica que atingiu os países capitalistas, 
debatendo com a sociedade e os Poderes Públicos de 
todos os níveis.

Muito obrigada.

O SR. EUGÊNIO RABELO (PP-CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, estatísticas do Ministério do Desenvolvimento, 
Industria e Comercio Exterior mostram a liderança do 
Ceará no ranking de exportadores de frutas frescas, 
no intervalo de janeiro a março do corrente ano. Com 
quase 24 milhões de dólares negociados, o desempe-
nho do Estado é seguido de perto pelo do Rio Gran-
de do Norte. São Paulo figura em terceiro lugar. E na 
quarta e quinta posições estão, respectivamente, a 
Bahia e Pernambuco. 

Em 2008, o Ceará passou da quinta para a tercei-
ra posição na exportação de frutas, com 131 milhões 
de dólares negociados. O atual primeiro lugar indica 
considerável expansão no agronegócio da fruticultura. 
E vale lembrar que os portos cearenses, especialmente 
o Porto do Pecém, escoam para o mercado internacio-
nal boa parte das safras de vizinhos do Rio Grande do 
Norte e até de Pernambuco. 

Também é importante destacar que tão expres-
sivo incremento das vendas externas representa uma 
alentada diversificação da pauta cearense de expor-
tação. 

Obrigado.



21230 Quinta-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2009

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pronuncia o seguin-
te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
gostaria, hoje, de homenagear a ASAPREV – Associa-
ção dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Blu-
menau, que comemorou, no dia 13 de maio, 23 anos 
de atividades. E não poderia fazer esse registro sem 
render minhas homenagens ao presidente da entidade, 
Hildo Mário de Novaes, amigo querido e companheiro 
incansável na luta pelos direitos dos idosos.

O amigo Hildo Novaes é um exemplo de cidada-
nia e reflete o perfil do idoso hoje no Brasil. Trocando 
os chinelos e o pijama pela roupa de lazer, ginástica e 
de trabalho, ele, que poderia estar descansando e se 
dedicando exclusivamente à família, escolheu defen-
der e lutar em favor dos idosos. Aos 72 anos de idade 
integra a diretoria da FEAPESC – Federação das As-
sociações de Aposentados e Pensionistas de Santa 
Catarina, instituição que reúne aproximadamente 50 
mil associados, e é suplente no Conselho Municipal 
de Saúde de Blumenau, representando os aposen-
tados e pensionistas. Se não bastasse, descobriu-se 
um artista plástico na maturidade, colocando toda a 
sua sensibilidade e experiência de vida em esculturas 
de madeira.

À frente da ASAPREV desde 2006, Hildo No-
vaes apostou na melhoria da qualidade de vida dos 
aposentados. Além de assessoria jurídica e convênios 
com serviços de saúde, a entidade, sob sua gestão, 
oferece cursos de informática, promovendo a inclusão 
digital dos idosos, população que cresce de forma sig-
nificativa no Brasil.

Estudos do IBGE apontam que, em 2006, as 
pessoas com 60 anos ou mais alcançaram a marca 
de 19 milhões de pessoas, ou seja, 10,2% da popu-
lação total do País, com expressiva participação de 
pessoas com 75 anos ou mais. Os mesmos estudos 
apontam melhoras expressivas no nível de instrução 
e, por ilação, no nível de renda dos idosos nos últimos 
anos, o que contribui para a maior longevidade, resul-
tado da eficácia de políticas públicas voltadas para 
essa faixa etária. 

Quero aqui mencionar que o Governo Federal, 
através do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, criou o Programa de Benefícios de 
Prestação Continuada de Assistência Social. O progra-
ma constitui a garantia de 1 salário mínimo de benefício 
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 
que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois 
é necessário o reconhecimento de que o aumento da 
longevidade sem qualidade de vida é um prêmio vazio. 
Para isso, companheiros e companheiras, é necessá-
rio que o idoso possa sustentar-se com dignidade. A 

melhora das condições de vida projetam a expectativa 
de vida para níveis mais elevados, com perspectivas 
para este século de superar os 100 anos.

Sete em cada dez brasileiros com 60 anos ou 
mais recebem algum benefício da Previdência Social, 
tais como aposentadorias e pensões. O estudo revela, 
no entanto, uma tentativa do idoso de permanecer no 
mercado como forma de minimizar a discriminação e 
a consequente marginalização às quais muitas vezes 
é submetido. Desta forma, quase 6 milhões de idosos 
com 60 anos ou mais ainda trabalham, representando 
30,9% do total de trabalhadores. Mesmo na faixa com 
70 anos o mais, o percentual é significativo, de acordo 
com o IBGE: 18,4%. E Hildo Novaes, nobres colegas, é 
um legítimo representante desse novo idoso, dinâmico 
e participativo. E por isso rendo minhas homenagens 
a esse cidadão.

Segundo a professora de Medicina da Universi-
dade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ e presidente 
da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 
Sra. Elizabete Viana de Freitas, em entrevista dada 
à revista Valor, em 2002, todos nós envelhecemos, 
todavia, envelhecer não é uma tarefa fácil. Nesse ca-
minhar, encontramos inúmeras dificuldades. As inevi-
táveis limitações inerentes ao envelhecimento físico, 
trazendo em seu cerne as restrições para o desem-
penho das atividades da vida diária. E, o que é pior, a 
esses obstáculos somam-se outros peculiares ao ser 
humano, ainda tão cheio de preconceitos e que estig-
matiza o idoso.

Entretanto, se as barbáries e as iniquidades têm 
atingido a humanidade como um todo, desnudando os 
humanos e revelando a sua face tantas vezes primiti-
va, por outro lado, a modernidade tem revelado o ho-
mem inteligente e pródigo que decodifica o genoma e 
torna previsível um século de grandes revoluções no 
campo da genética.

Envelhecemos com o respaldo de uma elite só-
lida que sintetiza a velhice a partir do respeito e da 
dignidade, erguendo bem alto a bandeira que, antes, 
tímida, pouco se mostrava, mas que agora cresce e 
reivindica os olhos do mundo, eclodindo, consciente do 
fenômeno que representa em nível mundial, na força 
de uma expectativa além dos 100 anos.

A ASAPREV está em festa. Como estive impos-
sibilitado de participar efetivamente do evento, deixo 
aqui o meu abraço ao amigo Hildo Novaes e, na pes-
soa dele, a todos os idosos que como ele lutam por 
um Brasil melhor.

Parabéns, ASAPREV!
Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. 

Um dos sérios problemas que enfrentamos, no que diz 
respeito à assistência social no Brasil, hoje em dia, é 
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o enfrentamento da violência sexual de nossas crian-
ças e adolescentes. Foi pensando nisso que, a partir 
da aprovação da nova Política Nacional de Assistência 
Social – PNAS e da Norma Operacional Básica – NOB, 
o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome criou, no âmbito dos Centros de Referência 
Especializado de Assistência Social – os CREAS, o 
Serviço de Proteção Social a Crianças e Adolescen-
tes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual 
e suas Famílias.

A proteção social especial deve afiançar aco-
lhimento e desenvolver atenções socioassistenciais 
a famílias e indivíduos, possibilitando a reconstru-
ção de vínculos sociais e a conquista de maior grau 
de independência individual e social. Deve ainda, Sr. 
Presidente, defender a dignidade e os direitos huma-
nos, monitorando a ocorrência dos riscos e do seu 
agravamento. 

Os Centros de Referência Especializados de As-
sistência Social – CREAS constituem-se em unidades 
públicas estatais de prestação, com serviços especia-
lizados e continuados para indivíduos e familiares

 
com 

seus direitos violados. Esses centros promovem a inte-
gração de esforços, recursos e meios para enfrentar a 
dispersão dos serviços e potencializar a ação para os 
seus usuários. Além disso, envolvem um conjunto de 
profissionais e processos de trabalho que devem ofertar 
apoio e acompanhamento individual especializado.

As crianças e adolescentes em situação de vio-
lência sexual, assim como suas famílias, encontram-se 
em posição de extrema vulnerabilidade e fragilidade. 
Por essa razão, este serviço deve desenvolver um 
conjunto de procedimentos técnicos especializados 
para atendimento e proteção imediata às crianças e 
aos adolescentes abusados ou explorados sexualmen-
te, assim como seus familiares, proporcionando-lhes 
condições para o fortalecimento da sua autoestima e o 
restabelecimento de seu direito à convivência familiar 
e comunitária. Esse serviço deve buscar, no processo 
de composição e articulação da rede local, alternativas 
para atendimento e acompanhamento dos autores de 
agressão sexual contra crianças e adolescentes, con-
comitantemente aos encaminhamentos que devem ser 
conduzidos pelas áreas de segurança pública e justiça 
para efetivar a responsabilização criminal daqueles.

As ações implantadas pelo Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome foram desen-
volvidas tendo como referência as garantias consti-
tucionais, a LOAS, a PNAS, a NOB/SUAS, o Estatuto 
da Criança e do Adolescente e o Plano Nacional de 
Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes, cujos conteúdos preconizam a proteção 
social e a defesa de direitos, a prevenção de riscos, 

a mobilização da sociedade e o desenvolvimento do 
protagonismo social.

Quero, neste momento, parabenizar o Ministro 
Patrus Ananias pelo brilhante trabalho que vem de-
senvolvendo, no sentido de proteger nossas crianças 
e adolescentes, fornecendo, através de programas e 
serviços, ferramentas para que possamos suprimir essa 
terrível mácula de uma vez por todas do nosso País.

Era o que tinha a dizer.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, por diversas vezes ocupei a tribuna 
desta Casa para fazer apelo ao Governo Federal, a fim 
de que desenvolvesse ação para ajudar o povo nordes-
tino castigado pela estiagem e pela seca. Agora volto 
a fazer apelo por um fato completamente diferente, as 
enchentes, o oposto daquilo com que o povo nordestino 
vinha sofrendo há anos, a falta de chuvas. 

Desta vez as chuvas vieram com muita força. Pre-
cipitação muito acima do normal, ocupação de áreas 
de risco e falta de preparação das defesas civis dei-
xaram um cenário devastador na região. O Nordeste 
sucumbe, e desta vez, como eu disse, não é a seca 
que castiga. 

Sempre clamada como solução, a chuva virou 
inimiga. Nas últimas semanas, a força das águas ex-
pôs a fragilidade da região. O Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE), vinculado ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia, reputa 2009 como um dos 3 
anos mais chuvosos em meio século. À violenta tem-
pestade somam-se outros fatores: geografia que favo-
rece as enchentes; população que insiste em habitar 
áreas de risco; e defesas civis ineficazes. O resultado 
da equação é desolador: uma fatia do Brasil submer-
sa e devastada.

Boletim divulgado na última sexta-feira pela Se-
cretaria Nacional de Defesa Civil revela que as chuvas 
provocaram 44 mortes na região desde abril. A situa-
ção é mais crítica no Ceará e no Maranhão, com 15 e 
10 óbitos, respectivamente. Apenas no Piauí e no Rio 
Grande do Norte não houve mortes.

O climatologista Lincoln Alves, do INPE, explica 
que uma das razões para as fortes chuvas que cas-
tigam o Nordeste é o fenômeno conhecido como La 
Niña, que consiste no resfriamento anômalo das águas 
superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, modifican-
do a dinâmica da atmosfera e o clima.

Já Luiz Souza, por sua vez, lembra que boletins 
meteorológicos com previsões detalhadas são emitidos 
com 7 dias de antecedência. Ele, no entanto, reconhece 
que o trabalho de defesa civil no Nordeste não é fácil, 
pela resistência das famílias em deixar as áreas de 
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risco. É difícil tirar a população desses locais. É muita 
gente, e todo o mundo insiste em ficar.

A tendência para as próximas semanas é de que 
a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) migre para 
o hemisfério norte, o que não impede a ocorrência de 
pancadas de chuva na região.

Como disse, a geografia dos Estados nordesti-
nos favorece as enchentes. Parte do Maranhão integra 
a Bacia Amazônica. Segundo informa a defesa civil, 
a principal peculiaridade maranhense é que há uma 
quantidade de rios considerável. Em regiões com ba-
cias hidrográficas perto dos oceanos, os rios enchem 
muito rápido. O solo supersaturado não absorve água. 
Tudo isso faz com que os desastres naturais sejam 
maiores.

A Bahia, por sua vez, é atravessada pelo Rio São 
Francisco. Em Salvador, um sem-número de morros 
coloca em risco a população.

Ainda segundo informações da defesa civil, o 
traço que marca o Ceará e a Paraíba é a grande quan-
tidade de açudes. Quando um açude é preparado, 
as pessoas não imaginam chuvas nessa intensidade 
atual, e aí acabam ocorrendo transbordamentos. No 
Ceará, de 131 açudes contabilizados pela Companhia 
de Gestão dos Recursos Hídricos, 115 já sangraram. 
A situação é crítica no Vale do Jaguaribe, onde o rio 
abastece o maior açude cearense, o Castanhão, capaz 
de armazenar 6,7 bilhões de metros cúbicos de água 
e que há uma semana tem gerado excedente hídrico, 
provocando inundações.

Alagoas e Rio Grande do Norte, Estados cuja 
maior parte do território está na faixa litorânea, pos-
suem relevo muito baixo. Alagoas é mais influenciado 
pelas frentes frias, enquanto o Rio Grande do Norte 
é atingido pela ZCIT. E ambos estão pouco acima do 
mar, o que facilita as enchentes, porque a água de-
mora mais a escoar.

O Ceará, Sr. Presidente, tem sido o Estado mais 
castigado pelas chuvas. Embora o INPE tenha divul-
gado com 3 meses de antecedência que as chuvas 
seriam mais violentas, a Coordenadoria de Defesa 
Civil do Ceará, vinculada ao Corpo de Bombeiros, 
não realizou nenhuma medida para tentar amenizar 
os impactos. 

No Maranhão, afirma o Major Abner Carvalho, a 
dificuldade de acesso às cidades afetadas dificulta o 
trabalho da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. É 
que estão com mil quilômetros de estradas danificadas. 
Um helicóptero está ajudando nas operações, e a prio-
ridade é entregar medicamentos. Infelizmente, quem 
tem fome vai esperar. Quatro postos avançados foram 
montados no interior para distribuição de donativos.

O meu Estado, Pernambuco, pouco foi afetado 
pelas fortes chuvas que devastam o Nordeste desde 
o mês passado. Somente nos últimos dias temporais 
começaram a castigar o Agreste e o Sertão do Estado. 
Oito cidades já decretaram situação de emergência, 
entre elas Belo Jardim e Tacaratu, as mais prejudicadas. 
Em Caruaru, os estragos também já são sentidos. As 
chuvas causaram, até sexta-feira, uma morte, atingiram 
13 municípios e afetaram 62 mil pernambucanos. Os 
desabrigados somam 209, enquanto os desalojados 
passam dos 800.

Os números são modestos, se comparados com 
a situação de penúria dos vizinhos Ceará e Piauí, além 
do Maranhão. No lugar do alívio, porém, o momento 
deve ser de precaução. Meteorologistas alegam que 
Pernambuco não foi tão castigado até agora porque 
a maior fatia do Estado está inserida em outro regime 
pluvial, que começa este mês e se estende até agosto. 
E, segundo estudiosos, vem chuva forte por aí.

Segundo o climatologista Lincoln Alves, a faixa 
leste do Nordeste, que inclui a maior parte de Pernam-
buco e o Recife, faz parte de outro período chuvoso. 
Com essa configuração, vai ser uma época de bastante 
chuva também, afetando sobretudo o litoral pernambu-
cano, sergipano, paraibano e alagoano. A tendência é 
de temporais mais fortes.

Esta semana, o Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais realiza reunião com meteorologistas de todo 
o Brasil para traçar um diagnóstico atual das chuvas 
no semiárido nordestino e fazer uma previsão minu-
ciosa das chuvas que devem atingir o litoral da região. 
O objetivo é amenizar os efeitos negativos provocados 
pela chuva. A defesa civil de cada Estado precisa ficar 
atenta nos próximos 3 meses, para minimizar os im-
pactos. As chuvas que atingem o litoral nordestino são 
aglomerados de nuvens que vêm do Oceano Atlântico 
e, desta vez, chegarão mais carregados.

O coordenador de Defesa Civil de Pernambuco, 
major Cássio Sinomar, garante que o Estado está pre-
parado para as chuvas. “Fizemos cursos de operacio-
nalização e temos um plano estadual de contingência, 
caso haja um grande desastre. Estamos fazendo traba-
lhos de prevenção, como monitorar as bacias hidrográ-
ficas. Pedimos também a ajuda da população que vive 
em áreas de risco. A conscientização é importante. O 
principal objetivo é evitar danos humanos”, declara o 
Major Cássio Sinomar.

Em razão dos fatos expostos, Sr. Presidente, faço 
um apelo às autoridades federais para que ajudem o 
povo nordestino. Espero que o Governo Federal dê 
aos nordestinos o mesmo tratamento dado aos irmãos 
de Santa Catarina, quando também foram castigados 
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pelas enchentes em razão da grande quantidade de 
chuvas caídas na região.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. A 
FORIND Nordeste – Feira de Fornecedores Industriais 
da Região Nordeste e a Mostra FENASUCRO Nordes-
te – Mostra de Fornecedores do Setor Sucroalcooleiro, 
que tiveram sua primeira edição de 14 a 16 de abril 
de 2009, já foram oficialmente lançadas para o próxi-
mo ano em um coquetel na noite do dia 14 de maio, 
durante a 3ª Feira Nacional de Móveis para a Região 
Nordeste – MOVEXPO. A comissão organizadora prevê 
aumento no número de expositores e visitantes para 
a segunda edição dos eventos.

Em 2008, o número de expositores foi de 149, e 
5.346 visitantes passaram pelo Centro de Convenções 
de Pernambuco. Para o ano que vem, os organizadores 
estimam que os números sejam de 180 expositores e 8 
mil visitantes. “As feiras foram um grande sucesso, e a 
tendência agora é que elas cresçam mesmo”, afirmou 
o diretor da Multiplus Eventos, Fernando Barbosa.

Para o diretor da FIEPE – Federação das Indús-
trias do Estado de Pernambuco, entidade realizadora 
da FORIND, Vikentios Kakakis, a 1ª Feira de Forne-
cedores Industriais da Região Nordeste “aproximou 
os fornecedores dos empresários, num momento em 
que a economia da região está em pleno crescimento, 
acima da média nacional. Com a união de todos acre-
ditamos que a feira crescerá em 2010”.

Para Djalma Euzébio Simões Neto, presidente 
da STAB Regional Setentrional, Sociedade dos Téc-
nicos Açucareiros e Alcooleiros do Brasil, realizadora 
da Mostra FENASUCRO, o crescimento em termos de 
números é natural. “Já em 2009 faltou espaço para ser 
comercializado. Quem não participou se arrependeu. 
Em 2010 deverá haver crescimento no número de ex-
positores”, afirmou Djalma.

A 2ª FORIND Nordeste e 2ª Mostra FENASUCRO 
Nordeste, Sr. Presidente, acontecem de 13 a 15 de abril 
de 2010, no Centro de Convenções de Pernambuco, 
simultaneamente ao 14º Seminário Regional Sobre 
Cana de Açúcar da STAB Regional Setentrional. Para 
mais informações, acesse www.mostrafenasucro.com.
br e www.forind.com.br/ne.

Muito obrigado.

O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB-PB. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, no próximo dia 29 de maio, terá início em 
Campina Grande, na Paraíba, um dos maiores eventos 
populares do Brasil: o Maior São João do Mundo.

A festa foi criada em 1983, pelo então Prefeito 
Ronaldo Cunha Lima, que vislumbrou no turismo de 
eventos uma alavanca para impulsionar o desenvolvi-

mento do município e incentivar essa nova vocação 
econômica.

O Maior São João do Mundo é uma grande ce-
lebração aos mais legítimos folguedos populares do 
Nordeste e aos Santos do Ciclo Junino: Santo Antônio, 
São João e São Pedro. A festa tem duração de 30 dias 
e é conhecida internacionalmente, fazendo parte do 
calendário de eventos da EMBRATUR.

Independentemente de quem estivesse ocupan-
do a Prefeitura, ao longo desses 26 anos, o evento 
agigantou-se, como o próprio nome, e tornou-se patri-
mônio cultural do povo de Campina Grande, com toda 
a sociedade participando ativamente da festividade e 
influindo para a sua realização.

O Parque do Povo, também criação do Prefeito 
Ronaldo Cunha Lima, grande espaço urbano onde se 
realiza a festa e que tem como símbolo maior uma pi-
râmide, representação estilizada de uma fogueira em 
homenagem a São João, é o espaço para as mais va-
riadas manifestações artístico-culturais e, durante os 
30 dias de festejos, atrai 1 milhão de pessoas.

Foi nesse palco privilegiado, o Parque do Povo, 
que atrai multidões, que muitos artistas iniciaram suas 
carreiras e outros tantos alçaram o sucesso popular.

O primeiro artista paraibano a apresentar-se no 
São João de Campina Grande foi Lenilson Costa de 
Macedo, o nosso grande por Capilé, que nos primórdios 
da festa foi autor também da canção tema do evento, 
intitulada “Campina Capital Mundial do Forró”.

A história de Capilé, artista consagrado na Pa-
raíba e em todo o eixo Norte-Nordeste, está estreita-
mente relacionada ao forró e ao Maior São João do 
Mundo. Ele, além de pioneiro, foi incentivador e divul-
gador de nossa cidade e de seus eventos em todo o 
Brasil e no exterior.

Severino Xavier de Sousa, nome pelo qual poucos 
o conhecem, é o renomado Biliu de Campina, grande 
representante da autêntica música nordestina, discí-
pulo de Jackson do Pandeiro e que realiza importante 
trabalho de resgate de nomes esquecidos da música 
nordestina. Também ele um pioneiro e divulgador dos 
festejos juninos.

Francisco Jozenilton Veloso, o humorista Shaolin, 
nome campinense que brilha na TV e nos palcos de 
todo o Brasil, com seu talento para fazer rir, também 
já foi um dos nomes do nosso São João. Shaolin, que 
recentemente se apresentou em Brasília, no Teatro 
Nacional, com grande sucesso de público e crítica, não 
encontra pauta para apresentação no Teatro Municipal 
de sua cidade, proibido que está por suas vinculações 
com adversários do chefe da edilidade.

Além desses, tantos e tantos outros artistas, a 
exemplo do Poeta Francinaldo, já brilharam naquela 
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importante vitrine que é o Maior São João do Mundo 
e hoje não encontram mais esse espaço. 

Há um ditado popular que diz que “prata da casa 
é para ser valorizada”. Mas não é o que vem ocorrendo 
em Campina Grande. Todos esses artistas que citei, 
dentre muitos, não podem mostrar sua arte em sua 
própria cidade, sua própria região, simplesmente por 
não terem votado ou trabalhado para o atual ocupante 
da Prefeitura, promotora da festa.

É patente a frustração do povo e do artista. Do 
povo, por não ver em sua própria terra o seu artista 
preferido; do artista, por não poder se apresentar em 
sua própria terra e para o seu público.

Citei o grande Capilé e renovo o exemplo. Após 
25 anos de participação, ele não se apresentará na 26ª 
edição do Maior São João do Mundo. Não, ele não so-
freu nenhum problema que o impedisse de cantar. Ele 
apenas gravou o meu jingle na campanha passada, 
quando também disputei a Prefeitura daquela cidade. 
Esse é o seu impedimento.

O São João é o maior do mundo, a cidade é 
grande até no nome, mas as práticas políticas são 
pequenas, tacanhas, dignas das que eram praticadas 
nos tempos dos velhos coronéis. 

Caruaru, em Pernambuco, também realiza uma 
grande festa de São João. Lá, numa feliz iniciativa dos 
organizadores do evento, além da preferência por ar-
tistas locais, o único ritmo permitido é o do autêntico 
forró, expurgando-se outros ritmos, que apesar de faze-
rem sucesso, destoam das tradições. Ou seja, tenta-se 
preservar e difundir os nossos valores culturais, que 
estão arraigados no inconsciente coletivo do nosso 
povo, que os cultua fortemente. 

Em Campina Grande, que era famosa justamente 
por preservar esses valores e tradições, cujo compo-
nente mais forte era a apresentação de mais de 600 
quadrilhas juninas, cerca de 20 por dia, espalhadas em 
todos os bairros da cidade, o quadro hoje é diferente. 
As poucas quadrilhas que restam não encontram apoio 
nos órgãos oficiais.

O Sítio São João, réplica de uma comunidade 
rural, idealizado pelo ativista cultural e ex-Vereador 
João Dantas, apesar de ser um dos eventos paralelos 
mais importantes do Maior São João do Mundo, com 
mais de 400 mil visitantes durante o evento, há muito 
deixou de receber o apoio que merece da Prefeitura, 
pelos mesmos motivos que já mencionei.

De minha parte, como admirador e também pio-
neiro do evento, já que ao lado do Prefeito Ronaldo 
Cunha Lima participei dos primeiros anos de sua orga-
nização, e ainda como um dos filhos da cidade que a 
representa nesta Câmara dos Deputados, tento diminuir 
essa falta de compromisso com as causas populares, 

destinando, pelo segundo ano de mandato, emenda 
individual ao orçamento da União, contemplando tanto 
as quadrilhas como o Sítio São João.

Alijar artistas tradicionais ligados historicamente 
a um evento e deixar de apoiar as mais variadas mani-
festações culturais por questões de preferência ou de 
opção política é, simplesmente, transformar a cultura 
em palanque eleitoral onde só os aliados têm vez. A 
imprensa paraibana já se manifestou a respeito desses 
fatos, tecendo severas críticas a essa prática.

Aqui, faço eco às queixas dos artistas e demais 
prejudicados e me solidarizo com todos, desde os hu-
mildes barraqueiros até os renomados artistas, que por 
questões puramente político-eleitoreiras não poderão 
participar da festa. Faço um pedido aos organizadores 
no sentido de que revejam suas posições não condi-
zentes com os padrões de civilidade e das boas rela-
ções políticas praticadas atualmente.

Desta tribuna, conclamo à festa todos os que 
conheçam esse grandioso evento realizado em Cam-
pina Grande, que, como já disse, pertence à cidade e 
ao seu povo, e não aos eventuais ocupantes da Pre-
feitura Municipal.

Era o que tinha a dizer.

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Neudo Campos PP 
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB 
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 5

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Lúcio Vale PR 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 7
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AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Total de Rondônia: 3

ACRE

Henrique Afonso PT 
Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 2

TOCANTINS

João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Domingos Dutra PT 
Julião Amin PDT 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sarney Filho PV 
Washington Luiz PT 
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 12

PIAUÍ

Elizeu Aguiar PTB 
José Maia Filho DEM 
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Bruno Rodrigues PSDB 
Charles Lucena PTB 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT 
Fernando Nascimento PT 
Inocêncio Oliveira PR 
Maurício Rands PT 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Roberto Magalhães DEM 
Total de Pernambuco: 12

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Iran Barbosa PT 
Jerônimo Reis DEM 
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
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Edigar Mão Branca PV 
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Geraldo Simões PT 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Araújo PR 
Joseph Bandeira PT 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Bassuma PT 
Márcio Marinho PR 
Paulo Magalhães DEM 
Sérgio Brito PDT 
Tonha Magalhães PR 
Total de Bahia: 18

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR 
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Ciro Pedrosa PV 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPtc
Lael Varella DEM 
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Mário Heringer PDT 
Rafael Guerra PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 21

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandy Loureiro PSC 
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Manato PDT 
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Antonio Carlos Biscaia PT 
Arnaldo Vianna PDT 
Chico Alencar PSOL 
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc

Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC 
Indio da Costa DEM 
Jair Bolsonaro PP 
Neilton Mulim PR 
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 17

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Dimas Ramalho PPS 
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chiarelli PDT 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
João Paulo Cunha PT 
José C. Stangarlini PSDB 
José Genoíno PT 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC 
Renato Amary PSDB 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Alves PTB 
Silvio Torres PSDB 
Total de São Paulo: 26

MATO GROSSO

Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR 
Ricardo Quirino PR 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Distrito Federal: 3
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GOIÁS

Chico Abreu PR 
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Rubens Otoni PT 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PP 
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Assis do Couto PT 
Dilceu Sperafico PP 
Eduardo Sciarra DEM 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Ratinho Junior PSC 
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 14

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
Jorge Boeira PT 
Paulo Bornhausen DEM 
Total de Santa Catarina: 8

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT 
Enio Bacci PDT 
Germano Bonow DEM 
José Otávio Germano PP 
Luiz Carlos Busato PTB 

Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Paulo Roberto PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 10

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 220 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Logo mais, 
com a chegada do Relator Deputado Henrique Edu-
ardo Alves, darei a S.Exa. a palavra para leitura do 
parecer.

Antes ouvirei, com muito prazer, o ex-Governador 
e Deputado Albano Franco.

O SR. ALBANO FRANCO (PSDB-SE. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, no último sábado, dia 16 de maio, a 
Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, 
lançou uma campanha com o objetivo de despertar a 
população para um dos graves problemas que atingem 
cidades de todo o País, o despejo incontrolável do lixo 
nas ruas, praças e avenidas dos centros urbanos.

Louvo a atitude do Prefeito Fábio Henrique, porque 
sou daqueles que vejo no lixo um dos grandes desafios 
que teremos de enfrentar a curto e médio prazo.

Campanhas educativas devem ser feitas de for-
ma permanente, bem como coletas seletivas de resí-
duos, reciclagem e projetos que tenham como obje-
tivo implantar unidades de processamento precisam 
ser urgentemente priorizadas pelos administradores 
municipais.

Organizar associações de catadores, promover 
capacitação a deles e desenvolver ações que visem 
despertar empresas para instalações de pequenas 
usinas de reciclagem, para com isso incentivar co-
operativas, gerar empregos e realizar um programa 
de inclusão social necessário deve se constituir em 
prioridade.

Vários estudiosos têm oferecido importantes su-
gestões e produzido significativos estudos sobre como 
destinar adequadamente mais de 100 mil toneladas de 
resíduos produzidos diariamente pelos nossos 5.561 
municípios.

Os técnicos que se dedicam a esse assunto 
alertam para o fato de que: “Na maioria das cidades 
brasileiras, além de o serviço de coleta ser insuficien-
te, o destino final do lixo é inadequado. São usados 
vazadouros a céu aberto, em água ou em aterros sani-
tários”, tudo isto, “comprometendo diretamente o meio 
ambiente e as condições sanitárias da população”.

Faço este registro, Sr. Presidente, para congratu-
lar-me como o Prefeito Fábio Henrique, do Município 
sergipano de Nossa Senhora do Socorro, desejando 
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êxito nessa campanha, que é um importante passo na 
conscientização, na educação e na tentativa de mudar 
o hábito dos seus munícipes com relação ao lixo.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. NEUDO CAMPOS – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. NEUDO CAMPOS (PP-RR. Questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
questão de ordem é referente ao funcionamento da 
Comissão de Minas e Energia durante a Ordem do Dia 
da sessão plenária do dia 14 de maio de 2009.

Sr. Presidente, venho à presença de V.Exa., com 
fundamento no que dispõem o § 1º do art. 46 e o art. 
95 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
formular a presente questão de ordem.

A Comissão de Minas e Energia, no dia 14 de 
maio do corrente ano, reuniu-se entre as 11h48min e 
as 12h12min, portanto, durante exatamente 24 minu-
tos, conforme ata da 15ª reunião, disponível no sítio 
eletrônico da Câmara dos Deputados, para deliberar 
sobre as matérias constantes de sua pauta de reu-
nião ordinária.

Ocorre que, concomitantemente a essa reunião, 
o Plenário da Câmara dos Deputados encontrava-se 
em deliberação durante a Ordem do Dia, que se ini-
ciou às 10h42min e se estendeu até as 13h04min, de 
acordo com o registro taquigráfico daquela sessão 
extraordinária.

Ora, Sr. Presidente, nessa situação, a Comissão 
de Minas e Energia nem sequer poderia iniciar seus tra-
balhos, haja vista que o Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados impede que a reunião das comissões 
coincidam com o horário da Ordem do Dia do Plenário 
da Câmara dos Deputados, segundo o disposto no § 
1º do art. 46 do Regimento, que diz:

“Art. 46.  ................................................
§ 1º Em nenhum caso, ainda que se trate 

de reunião extraordinária, o seu horário poderá 
coincidir com o da Ordem do Dia da sessão 
ordinária ou extraordinária da Câmara ou do 
Congresso Nacional.”

Essa orientação regimental está consolidada em 
reiteradas decisões da Presidência da Câmara dos De-
putados em questões de ordem, como se pode ilustrar 
com as Questões de Ordem nºs 646, 632, 599 e 564, 
todas do ano de 2005.

Portanto, urge que sejam anuladas todas as de-
liberações ocorridas durante a citada reunião, no pe-
ríodo que coincide com a Ordem do Dia do plenário 
da Câmara dos Deputados.

Além dessa nítida afronta ao Regimento Interno, 
houve ainda, durante a reunião, tratamento desigual e 
discriminatório no exame de proposições semelhantes 
constantes da pauta da Comissão.

Conforme a citada ata da reunião, verifica-se que 
o item 7 da Ordem do Dia, Projeto de Lei nº 3.245/2008, 
relatado pelo Deputado Ernandes Amorim, não foi 
deliberado em razão da ausência do Relator. No item 
seguinte da mesma pauta, item 8, Projeto de Lei nº 
2.318/2007, de minha autoria, foi designado como Rela-
tor ad hoc o Deputado Simão Sessim, estando ausente 
no momento da apreciação o Relator outrora designa-
do, Deputado Marcio Junqueira, que já havia proferido 
parecer escrito pela aprovação da proposição.

O citado Relator ad hoc, entre as 11h58min e as 
12h04min, portanto, no espaço de 6 minutos, reverteu 
seu parecer, que acompanhava o Relator original, para 
opinar pela rejeição do projeto, sem que houvesse ao 
menos discussão do novo parecer, conforme se depre-
ende do áudio da reunião constante do sítio eletrônico 
da Câmara dos Deputados. Cumpre registrar, ainda, 
tratar-se de matéria polêmica, que já tinha sido objeto 
de pedido de vista, adiada a discussão.

Constata-se, portanto, uma distinção casuísta 
de tratamento entre os citados projetos. E, diante das 
flagrantes irregularidades e prejuízos aqui expostos, 
requeiro a V.Exa. a anulação de todas as deliberações 
ocorridas na 15ª reunião ordinária deliberativa da Co-
missão de Minas e Energia, realizada em 14 de maio 
de 2009, no horário coincidente com o da Ordem do 
Dia da sessão extraordinária do Plenário da Câmara 
dos Deputados.

Nestes termos, 
Pede deferimento.
Sala das Sessões, 20 de maio de 2009. – Depu-

tado Neudo Campos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputa-
do Neudo Campos, eu recolho a questão de ordem 
de V.Exa. para exame da aludida coincidência entre a 
sessão da Comissão de Minas e Energia e a Ordem 
do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra, por 1 minuto, ao Deputado Paes de Lira e, 
em seguida, por 1 minuto, ao Deputado Valtenir Perei-
ra, porque nós já estamos na Ordem do Dia.

Com a palavra o Deputado Paes de Lira.
O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a Comissão de Direitos Humanos do 
Senado Federal acaba de suprimir do Projeto de Lei da 
Câmara nº 137, de 2008 (PL nº 370/2007, nesta Casa), 
o art. 5º – art. 4º da proposta original apresentada à 
Câmara –, que tratava de criminalizar a simples ofer-
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ta de serviço de segurança privada sem autorização 
e atingiria duramente todos os policiais do País que 
fazem bico de segurança para complementar a renda 
de suas famílias. É uma decisão muito acertada.

Aproveito a oportunidade para registrar que tra-
mita nesta Casa projeto ainda mais grave, de autoria 
do Deputado William Woo, a quem respeito muito e 
que também é policial em São Paulo. Combaterei esse 
projeto na Comissão Especial destinada a examinar 
a lei que regulamenta as atividades de segurança 
privada no País. Não há razão para criminalizar esse 
tipo de atividade, que nada tem a ver com o crime or-
ganizado.

Muito obrigado.

O SR. VALTENIR PEREIRA (Bloco/PSB-MT. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, todo cidadão tem direito 
ao exercício pleno de seus direitos, conforme está 
garantido pela Constituição e também pelas leis. Pode 
parecer redundante essa frase, mas é nesse sentido 
que trabalha um defensor público. 

Dia 19 de maio é o Dia do Defensor Público. 
Mesmo licenciado do cargo, tenho muito orgulho de 
festejar essa data. A Defensoria Pública garante aos 
necessitados o direito à orientação jurídica integral e 
gratuita e à defesa no âmbito administrativo e judicial, 
cabendo ao Poder Público promover a organização e 
o aparelhamento das Defensorias da União, do Distrito 
Federal e dos Estados.

No dia 25 de fevereiro deste ano, 2009, em Mato 
Grosso, comemoramos 10 anos de Defensoria Pública 
no Estado, e esse tempo faz parte da minha história. 
Não dá para não sentir saudade. Aproveito este mo-
mento para parabenizar os que estão presentes nessa 
luta dia a dia. 

Estimo que o número de atendimentos que reali-
zei nesse período ultrapasse 10 mil. Em Mato Grosso, 
atualmente, são 117 defensores. Cidades que contam 
com 6 juízes têm apenas 1 defensor público para aten-
der a demanda da população mais carente. 

Apesar de todas as dificuldades da rotina de um 
defensor público, o gratificante é ver que vidas são sal-
vas pela brilhante atuação da Defensoria Pública e ain-
da receber o carinho de pessoas que já não contavam 
com nenhuma expectativa de ver os seus problemas 
resolvidos, e a Defensoria resgatou toda a esperança 
e lhes assegurou os direitos. 

Na verdade, a Defensoria Pública é o braço social 
dos governos que compreendem a grandeza e impor-
tância da instituição.

Há pessoas que não imaginam, mas casos de 
internação hospitalar e também a garantia dos direitos 
dos pacientes passam pelas mãos desse profissional, 

interlocutor entre o cidadão e a Justiça, chamado de-
fensor público. 

A Defensoria Pública tem a missão essencial 
de instrumentalizar e concretizar os direitos e as li-
berdades cujos titulares são as pessoas carentes e 
necessitadas. É por esse motivo que foi qualificada 
pela Constituição Federal como instituição essencial 
à função jurisdicional do Estado.

O trabalho do defensor público se fortifica na luta 
pela igualdade entre as pessoas. Nesse sentido, sinto-
me mais ainda socialista na bandeira que defendo e no 
caminho político que escolhi. Através desse elo com 
a Justiça, pessoas que antes tinham a voz sufocada 
respiram com alívio por verem que ter direito é algo 
que vai além de cor, classe social ou gênero.

De acordo com dados do IBGE, mais de 70 mi-
lhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza, 
reclamando a urgente adoção de políticas públicas que 
visem solucionar esse lamentável quadro social. Um 
grande motivo de orgulho para nós é que nosso País 
deu tratamento constitucional ao direito de acesso das 
pessoas carentes à Justiça. Coube à Defensoria Públi-
ca essa importante missão constitucional de garantir 
o acesso à Justiça, estabelecer a igualdade entre as 
partes e também assegurar a efetivação de direitos e 
liberdades fundamentais do cidadão.

A Defensoria Pública desponta no cenário na-
cional e internacional como uma das mais relevantes 
instituições públicas dos governos republicanos, es-
sencialmente comprometida com a democracia, com 
a igualdade e com a construção de uma sociedade 
mais justa, fraterna e solidária. 

Por isso, desejo muito sucesso aos nobres co-
legas defensores e defensoras de Mato Grosso e de 
todo o Brasil nessa data muito importante, marco de 
nossa história. Parabéns! 

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se 
à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante 
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 1.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 459, DE 2009 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 459, de 2009, que dispõe 
sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida 
– PMCMV, a regularização fundiária de as-
sentamentos localizados em áreas urbanas, 
e dá outras providências. Pendente de pa-
recer da Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 8-4-09.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O pare-
cer será proferido pelo nobre Líder Henrique Eduardo 
Alves. 

Enquanto S.Exa. se dirige à tribuna, tem o Depu-
tado João Oliveira 1 minuto para manifestar-se.

O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM-TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em nome do 
Democratas, quero apenas sugerir que nesta sessão 
extraordinária seja feita a leitura do relatório e que a 
matéria seja discutida na sessão ordinária, para evitar 
que haja alguma mudança e não se tenha tempo de 
apreciá-la. (Pausa.) 

Sr. Presidente, gostaria de saber se V.Exa. está 
de acordo com a nossa solicitação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Perdoe-
me. Alguém de distraiu. Pode V.Exa. repetir?

O SR. JOÃO OLIVEIRA – O nosso pleito é que 
seja feita apenas a leitura nesta sessão e que a dis-
cussão seja feita na sessão ordinária, porque às ve-
zes pode ter havido alguma mudança sem que tivés-
semos conhecimento. Só quero saber se V.Exa. está 
de acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Acho que 
estamos todos de acordo com a leitura agora e a dis-
cussão às 16h, na sessão ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra, para oferecer parecer à Medida Provisória 
nº 459, pela Comissão Mista, ao Sr. Henrique Eduar-
do Alves.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Para emitir parecer. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, a 
Medida Provisória nº 459, todos a conhecem perfeita-
mente, é de grande repercussão nacional, um momento 
feliz deste País na hora em que se oferece, sobretudo 
àqueles de baixa renda, a oportunidade de realizar o 
sonho da casa própria, da sua habitação. É uma hon-
ra que me confere o PMDB ter-me escolhido para ser 
Relator de complexa matéria. 

Sr. Presidente, peço a compreensão de V.Exas. 
para, dispensada a leitura do Relatório, já que será 
entregue logo mais à Mesa, para sua posterior distri-
buição, passar à imediata leitura do voto do Relator.

Voto do Relator 

Da admissibilidade 

O art. 62 da Constituição Federal estabelece 
que, em situação de relevância e urgência, é admis-
sível a adoção de medida provisória pelo Presidente 

da República, que deverá submetê-la de imediato ao 
Congresso Nacional. 

A admissibilidade da medida provisória restringe-
se, assim, aos pressupostos de relevância e urgên-
cia. Entendemos que tais pressupostos estão mais 
do que claros no caso em tela. Dado a preeminência 
e a necessidade de implementar tempestivamente as 
providências adotadas pela MP 459/2009, tornam-se 
exíguos os prazos exigidos para tramitação de projeto 
de lei, mesmo que em regime de urgência.

Cumpre compreender que o Programa Minha 
Casa, Minha Vida – PMCMV, além de enfrentar dire-
tamente o nosso vergonhoso déficit habitacional, em 
torno de quase 8 milhões de domicílios, tem enorme 
potencial em termos de geração de novos empregos 
no setor da construção civil. Esse potencial, temos cer-
teza, merece a devida atenção por parte daqueles que 
participam do processo decisório e políticas públicas. 
Tem-se em mãos trunfo extremamente relevante na fase 
atual da crise econômica, o que reforça os aspectos 
de relevância e de urgência desta MP.

Dessa forma, não poderíamos ter outra posição 
senão o claro voto pela admissibilidade da Medida 
Provisória nº 459, de 2009.

Da constitucionalidade,  
juridicidade e técnica legislativa 

Atendidos os pressupostos de relevância e ur-
gência, constata-se que as matérias tratadas no di-
ploma legal sob análise não se enquadram no rol das 
vedações impeditivas à edição de medidas provisó-
rias, listadas no inciso I a IV do art. 62 e no art. 246 da 
Constituição Federal, nem se inserem entre aquelas 
cuja competência é exclusiva do Congresso Nacional 
ou de qualquer uma de suas Casas.

Quanto à técnica legislativa, entendemos estarem 
atendidos os requisitos da Lei Complementar nº 95, 
de 6 de fevereiro de 1998. Ajustes pontuais de técnica 
legislativa, quando necessários, serão registrados no 
corpo do projeto de lei de conversão – PLV.

Quanto às emendas apresentadas por Parlamen-
tares, temos restrição nesse campo em relação às 
Emendas nºs 232, 234, 235, 236, 237, 247, 249, 250, 
251, 252, 253, 271, 273, 274, 275, 280, 284, 285, 286, 
287, 291, 293, 294, 295 e 300. Todas elas tratam de 
matéria estranha ao objeto da medida provisória.

Tomamos todo o cuidado para evitar que acon-
tecesse com essa medida provisória o que tem acon-
tecido nesta Casa rotineiramente, que é aproveitar a 
medida provisória sobre determinado assunto e se 
enxertar nela assuntos estranhos ao seu objeto. Aqui, 
não. Tivemos todo o cuidado de só acatar emendas 
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estritamente tocantes ao assunto objeto da medida 
provisória.

Em face disso, Sr. Presidente, o voto é pela cons-
titucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da 
Medida Provisória nº 459, de 2009. 

Em relação às emendas, somos pela constitu-
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, à 
exceção das Emendas nºs 232, 234, 235, 236, 237, 
247, 249, 250, 251, 252, 253, 271, 273, 274, 275, 280, 
284, 285, 286, 287, 291, 293, 294, 295 e 300, que são 
declaradas como injurídicas.

Da adequação financeira e orçamentária

Cabe, preliminarmente ao exame de mérito, apre-
ciar a matéria quanto à sua adequação orçamentária 
e financeira, que, nos termos do art. 5º, § 1º, da Re-
solução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, con-
siste em analisar a repercussão sobre a receita ou a 
despesa pública da União e da implicação quanto ao 
atendimento das normas orçamentárias e financei-
ras vigentes, em especial a conformidade com a Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF), a Lei do Plano Plu-
rianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Or-
çamentária da União.

A Medida Provisória nº 459, de 2009, recebeu 
307 emendas.

A Emenda nº 46 propõe a elevação dos recur-
sos destinados à subvenção econômica no âmbito do 
PNHU de 2,5 milhões para 5 bilhões de reais. É um 
dos exemplos, Sr. Presidente.

A Emenda nº 281 assegura assistência técnica 
pública e gratuita para o projeto e a construção de ha-
bitação de interesse social no PMCMV.

As Emendas nºs 122 e 156 propõem a dedução, 
para efeito de apuração do Imposto de Renda, das 
despesas efetuadas por notários para implantação de 
sistema eletrônico de processamento. 

Tais solicitações têm como efeito a redução das 
receitas públicas federais, em função da ampliação 
de benefícios de natureza tributária, o que impõe o 
cumprimento das regras constantes da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

Em relação às emendas somos, portanto, pela 
não implicação em aumento de despesas ou redução 
de receitas públicas federais, à exceção das Emendas 
nºs 46, 122, 156, 255, 270 e 281, cujo voto é pela ina-
dequação orçamentária e financeira.

Do mérito

A Medida Provisória nº 459, de 2009, procura 
solucionar um dos mais graves problemas sociais do 
País: nosso déficit habitacional. O estudo Déficit Ha-

bitacional no Brasil 2006, preparado pela Fundação 
João Pinheiro para o Ministério das Cidades, mostra 
que há carência de moradias naquele ano em 8 mi-
lhões de novas unidades. As conclusões do referido 
estudo apontam que, dessa carência, cerca de 6,5 
milhões de unidades, aproximadamente 82%, estão 
localizadas em áreas urbanas.

Outra informação importante que nos traz o cita-
do estudo diz respeito ao cruzamento das informações 
relativas ao déficit habitacional com aquelas relativas 
às rendas das famílias que demandam moradia. Con-
siderando apenas a parcela urbana do déficit, 90,7% 
da carência reportada atinge famílias com renda média 
mensal de até 3 salários mínimos; somadas às famílias 
na faixa de renda imediatamente superior, entre 3 e 5 
salários mínimos, representam 96,2% do déficit habi-
tacional; e se incluirmos o segmento com renda até 10 
salários mínimos, chegamos a 99,1% do déficit.

Em face do acima exposto, somos pela consti-
tucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da 
Medida Provisória nº 459 e, no mérito, pela aprovação, 
nos termos do projeto de lei de conversão.

Quanto às emendas, o voto é o seguinte: pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legis-
lativa, pela não implicação em aumento de despesas 
ou redução de receitas públicas federais e, no mérito, 
pela aprovação, nos termos do projeto de lei de con-
versão, das Emendas nºs 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 
69, 74, 76, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 100, 106, 111, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 134, 135, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 
161, 164, 166, 178, 189, 214, 222, 227, 231, 240, 242, 
246, 256, 257, 258, 259, 260, 264, 265, 266, 272, 282, 
283, 289, 290, 296, 297, 298, 299, 302 e 307.

Pela constitucionalidade, juridicidade e boa téc-
nica legislativa, pela não implicação em aumento de 
despesas ou redução de receitas públicas federais e, 
no mérito, pela rejeição das Emendas nºs 1, 2, 3, 5, 
6, 9, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 70, 71, 
72, 73, 75, 77, 78, 79, 81, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 
108, 109, 110, 112, 113, 114, 130, 131, 132, 133, 136, 
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 
148, 150, 158, 159, 160, 162, 163, 165, 167, 168, 169, 
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 
217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 
230, 233, 238, 239, 241, 243, 244, 245, 248, 254, 261, 
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262, 263, 267, 268, 269, 276, 277, 278, 279, 288, 292, 
301, 303, 304, 305 e 306.

Pela constitucionalidade, injuridicidade e boa téc-
nica legislativa, pela não implicação em aumento de 
despesas ou redução de receitas públicas federais e, 
no mérito, pela rejeição das Emendas nºs 232, 234, 
235, 236, 237, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 271, 273, 
274, 275, 280, 284, 285, 286, 287, 291, 293, 294, 295 
e 300. 

Pela constitucionalidade, juridicidade e boa téc-
nica legislativa, pela inadequação orçamentária e fi-
nanceira e, no mérito, pela rejeição das Emendas nºs 
46, 122, 156, 255, 270 e 281. 

É este, portanto, o nosso voto, Sr. Presidente. 
Vou passar agora à leitura do Projeto de Lei de 

Conversão à Medida Provisória nº 459. 
Quero registrar que não seria possível elaborar 

este projeto de lei de conversão se não tivesse conta-
do com a colaboração de diversos partidos. Por suas 
especialidades e competências no setor, os Deputados 
se ofereceram para colaborar. 

Então, posso afirmar, Sr. Presidente, e faço ques-
tão de fazê-lo, que este relatório é compartilhado com 
Parlamentares de diversos partidos. Agradeço, por-
tanto, a S.Exas. o esforço e a colaboração no que diz 
respeito a este relatório e a este projeto. 

Passamos, portanto, à leitura do projeto de lei 
de conversão.

CAPÍTULO I 
Do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV

SEÇÃO I 
Da Estrutura e Finalidade do PMCMV

Art. 1º O Programa Minha Casa, Minha Vida 
(PMCMV) compreende:

I – o Programa Nacional de Habitação 
Urbana (PNHU);

II – o Programa Nacional de Habitação 
Rural (PNHR);

III – a autorização para a União transfe-
rir recursos ao Fundo de Arrendamento Resi-
dencial (FAR) e ao Fundo de Desenvolvimento 
Social (FDS);

IV – a autorização para a União conceder 
subvenção econômica tendo em vista a im-
plementação do PMCMV em Municípios com 
população de até 50 mil habitantes;

V – a autorização para a União participar 
do Fundo Garantidor da Habitação Popular 
(FGHab); e

VI – a autorização para a União conce-
der subvenção econômica ao Banco Nacio-

nal de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES).”

É importante registrar, Sr. Presidente, que, logo 
no caput, colocamos uma conquista desta Casa: o 
atendimento também a municípios com população 
abaixo de 50 mil habitantes, já que no anúncio oficial 
do Governo eram para ser atendidos apenas os mu-
nicípios com população acima de 100 mil habitantes. 
Então, conseguimos, Sr. Presidente – e espero que 
esta Casa aprove – a inclusão de todos os municípios 
brasileiros, sem exceção, fazendo justiça, portanto, 
àqueles que, espalhados pelo Brasil inteiro, querem 
ter direito à casa própria. 

“Art. 2º O PMCMV tem como finalidade 
criar mecanismos de incentivo à produção e 
à aquisição de novas unidades habitacionais 
pelas famílias com renda mensal de até dez 
salários mínimos, que residam em qualquer 
dos Municípios brasileiros.” 

Aí está, portanto, a primeira inovação.

“Art. 3º Para a definição dos beneficiá-
rios do PMCMV, devem ser respeitadas, além 
das faixas de renda, as políticas estaduais e 
municipais de atendimento habitacional, priori-
zando-se, entre os critérios adotados, o tempo 
de residência ou de trabalho do candidato do 
Município e a adequação ambiental e urbanís-
tica dos projetos apresentados. 

Parágrafo único. Em áreas urbanas, os critérios 
de prioridade para atendimento devem contemplar 
também: 

I – a doação, pelos Estados, pelo Dis-
trito Federal e pelos Municípios, de terrenos 
localizados em área urbana consolidada para 
implantação de empreendimentos vinculados 
ao programa;

II – a implementação, pelos Estados, 
pelo Distrito Federal e pelos Municípios, de 
medidas de desoneração tributária, para as 
construções destinadas à habitação de inte-
resse social;

III – a implementação, pelos Municípios, 
dos instrumentos da Lei nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001, voltados ao controle da retenção 
das áreas urbanas em ociosidade. 

SEÇÃO II 
Do Programa Nacional de Habitação Urbana  

PNHU.

Art. 4º O Programa Nacional de Habitação Urba-
na (PNHU) tem como objetivo subsidiar a produção e 
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a aquisição de imóvel para os segmentos populacio-
nais com renda familiar mensal de até seis salários 
mínimos.

Parágrafo único. Incluem-se entre as 
ações passíveis de serem realizadas no âm-
bito do PNHU:

I – produção ou aquisição de novas uni-
dades habitacionais em áreas urbanas;”

O inciso II também é uma inovação ao projeto, 
Sr. Presidente.

“II – produção ou aquisição de lote urba-
nizado em áreas urbanas, desde que o bene-
ficiário assuma o compromisso contratual de 
iniciar a construção da unidade residencial no 
prazo de até seis meses.”

Essa, Sr. Presidente, é uma inovação importan-
te: não apenas a construção da casa, mas também a 
aquisição de lote urbanizado, para que o cidadão pos-
sa construir, com recursos que ele tenha ou através 
de outros financiamentos, sua casa própria, já que o 
caro desse contexto todo é exatamente o terreno a 
ser adquirido. Aqui, portanto, expandimos o programa 
para a aquisição do lote urbanizado.

“Art. 5º Fica a União autorizada a conce-
der subvenção econômica, no âmbito do PNHU, 
até o montante de R$2.500.000.000,00 (dois 
bilhões e quinhentos milhões de reais).

Parágrafo único. Enquanto não efetiva-
do o aporte de recursos de que trata o caput, 
caso o agente operador do Fundo de Garantis 
do Tempo de Serviço (FGTS) tenha suportado 
ou venha a suportar, com recursos das dispo-
nibilidades atuais do referido fundo, a parcela 
da subvenção econômica de que trata o ca-
put, terá direito ao ressarcimento das quantias 
desembolsadas, devidamente atualizadas pela 
taxa SELIC.

Art. 6º. A subvenção econômica de que 
trata o art. 5º será concedida exclusivamen-
te a mutuários com renda familiar mensal de 
até seis salários mínimos, somente no ato da 
contratação da operação de financiamento, 
com o objetivo de: 

I – facilitar a aquisição de imóvel resi-
dencial; ou

II – complementar o valor necessário a 
assegurar o equilíbrio econômico-financeiro 
das operações de financiamento realizadas 
pelas entidades integrantes do Sistema Finan-
ceiro da Habitação (SFH), compreendendo as 
despesas de contratação, de administração e 

cobrança e de custos de alocação, remune-
ração e perda de capital.

§ 1º A subvenção econômica no âmbito 
do PNHU será concedida uma única vez para 
cada beneficiário final e será cumulativa, até 
o limite máximo a ser fixado em ato do Poder 
Executivo, com os descontos habitacionais con-
cedidos com recursos do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), nas operações 
de financiamento realizadas na forma do art. 
9º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.

§ 2º A subvenção poderá ser cumulativa 
com subsídios concedidos no âmbito de pro-
gramas habitacionais dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios.

Art. 7º Em casos de utilização dos recursos da 
subvenção de que trata o art. 5º em finalidade diver-
sa da definida nesta Lei, ou em desconformidade ao 
disposto no art. 6º, será exigida a devolução ao erário 
do valor da subvenção concedida, acrescido de juros 
e atualização monetária, com base na remuneração 
dos recursos que serviram de lastro à concessão da 
subvenção, sem prejuízo das penalidades previstas 
em lei.

Art. 8º Caberá ao poder Executivo a regulamen-
tação do PNHU, especialmente em relação: 

I – à fixação das diretrizes e condições 
gerais;

II – à distribuição regional dos recursos 
e à fixação dos critérios complementares de 
distribuição desses recursos;

III – aos valores e limites máximos de 
subvenção;

IV – ao estabelecimento dos critérios 
adicionais de priorização da concessão da 
subvenção econômica; e

V – ao estabelecimento das condições 
operacionais para pagamento e controle da 
subvenção econômica.

Art. 9º A gestão operacional dos recursos 
de subvenção do PNHU será efetuada pela 
Caixa Econômica Federal.

Parágrafo único. Os Ministros de Esta-
do das Cidades e da Fazenda fixarão, em ato 
conjunto, a remuneração da Caixa Econômica 
Federa pelas atividades exercidas no âmbito 
do PNHU.

Art. 10 Compete aos Ministérios da Fazenda e 
das Cidades a regulamentação e gestão do PNHU no 
âmbito das suas respectivas competências.
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SEÇÃO III 
Do Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR

Art. 11 O Programa Nacional de Habitação Rural 
tem como finalidade subsidiar a produção ou a aquisi-
ção de moradia aos agricultores familiares, definidos 
nos termos do art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho 
de 2006, e trabalhadores rurais.

Art. 12 Fica a União autorizada a conceder sub-
venção econômica no âmbito do PNHR até o montante 
de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais).

Parágrafo único. Enquanto não efetivado o aporte 
de recursos de que trata o caput, caso o agente opera-
dor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
tenha suportado ou venha a suportar, com recursos 
das disponibilidades atuais do referido fundo, a parce-
la da subvenção econômica de que trata o caput, terá 
direito ao ressarcimento das quantias desembolsadas, 
devidamente atualizadas pela taxa SELIC.

Art. 13 A subvenção econômica de que trata o art. 
12 será concedida somente no ato da contratação da 
operação de financiamento, com o objetivo de:

I – facilitar a aquisição do imóvel resi-
dencial;

II – complementar o valor necessário e 
assegurar o equilíbrio econômico-financeiro 
das operações de financiamento realizadas 
pelos agentes financeiros; ou

III – complementar a remuneração do 
agente financeiro, nos casos em que o subsídio 
não esteja vinculado a financiamento.

§ 1º A subvenção econômica no âmbito 
do PNHR será concedida uma única vez para 
cada beneficiário rural e será cumulativa, até 
o limite máximo a ser fixado em ato do Poder 
Executivo, com os descontos habitacionais con-
cedidos com recursos do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), nas operações 
de financiamento realizadas na forma do art. 
9º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.

§ 2º A subvenção poderá ser cumulativa 
com subsídios concedidos no âmbito de pro-
gramas habitacionais dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios.

§ 3º A concessão da subvenção econô-
mica deverá guardar proporcionalidade com 
a renda familiar e o valor do imóvel, além de 
considerar as diferenças regionais.

Art. 14 Em casos de utilização dos re-
cursos da subvenção de que trata o art. 12 
em finalidade diversa da definida nesta Lei, 
ou em desconformidade ao disposto no art. 
13, será exigida a devolução ao erário do valor 

da subvenção concedida, acrescido de juros 
e atualização monetária (...).

Art. 15 O Poder Executivo regulamentará 
o disposto nesta Seção, especialmente no que 
concerne à definição das diretrizes e condições 
gerais de operação, gestão, acompanhamento, 
controle e avaliação do PNHR.

Art. 16 A gestão operacional do PNHR 
será efetuada pela Caixa Econômica Fede-
ral. 

(...)

Art. 17 Compete aos Ministérios da Fazenda e 
das Cidades a regulamentação e gestão do PNHR no 
âmbito das suas respectivas competências.

SEÇÃO IV 
Das Transferências de Recursos  

por parte da União e da Subvenção  
para Municípios de Pequeno Porte

Art. 18 Fica a União autorizada a transferir recur-
sos para o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), 
até o limite de R$14.000.000.000,00 (quatorze bilhões 
de reais), e para o Fundo de Desenvolvimento Social 
(FDS), até o limite de R$500.000.000,00 (quinhentos 
milhões de reais).

§ 1º A liberação dos recursos pela União será 
efetuada no âmbito do PMCMV.

§ 2º Enquanto não efetivado o aporte de recursos 
de que trata o caput, caso o agente operador do FAR 
tenha utilizado as disponibilidades atuais do referido 
fundo (...) terá o FAR direito ao ressarcimento das 
quantias desembolsadas, devidamente atualizadas 
pela taxa SELIC.”

Esta é uma modificação importante: 

“Art. 19 Fica a União autorizada a con-
ceder subvenção econômica, no montante 
de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), 
para implementação do PMCMV em Muni-
cípios com população de até 50 (cinquenta) 
mil habitantes e atendimento a beneficiários 
com renda familiar mensal de até três salários 
mínimos, por meio de instituições financeiras 
autorizadas pelo Banco Central do Brasil ou 
de agentes financeiros do Sistema Financeiro 
da Habitação (SFH).”

É importante mostrar, Sr. Presidente, que fizemos 
questão de definir esse valor destinando-o somente às 
cidades com população abaixo de 50 mil habitantes 
e na faixa salarial de até 3 salários mínimos, para ga-
rantir, portanto, os recursos necessários para atender 
a essa faixa de população e de salário.
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E mais: estamos abrindo a oportunidade de, além 
da Caixa Econômica, o Banco do Brasil, instituições 
financeiras autorizadas pelo Banco Central e agentes 
financeiros do Sistema Financeiro da Habitação par-
ticiparem desse programa, numa confirmação clara 
de que a Caixa Econômica, sozinha, não teria condi-
ções de operar um programa de tal magnitude e de 
tal capilaridade. 

Portanto, trata-se de uma inovação e uma con-
quista importante deste relatório e deste voto nesta 
convenção de lei.

“§ 1º Os recursos referidos no caput serão 
alocados mediante oferta pública às instituições 
financeiras e aos agentes financeiros, a critério 
dos Ministérios da Fazenda e das Cidades.

§ 2º Cada instituição financeira ou agente 
financeiro participante só poderá receber recur-
sos até o máximo de 15% (quinze por cento) 
do total ofertado em cada oferta pública”. 

Isso é para que possamos descentralizar o aten-
dimento e a operação.

“§ 3º A regulamentação deste artigo dis-
porá necessariamente sobre os seguintes as-
pectos:

I – os valores e limites das subvenções 
individualizadas a serem destinadas a cada 
beneficiário;

II – a remuneração das instituições fi-
nanceiras ou dos agentes financeiros pelas 
operações realizadas;

III – as condições e modalidades de ofer-
tas públicas de cotas de subvenções, como 
também sua quantidade;

IV – a tipologia e o padrão das moradias 
e da infraestrutura urbana; 

V – a permissão pelo Banco Central do 
Brasil, na esfera de sua competência e a seu 
exclusivo critério e discrição, para que as insti-
tuições financeiras referidas no caput possam 
realizar operações no âmbito do PMCMV;

VI – a atribuição ao Conselho Monetá-
rio Nacional (CMN) para definir as instituições 
financeiras e os agentes financeiros do SFH 
referidos no caput; e

VII – a permissão pelos Ministérios da 
Fazenda e das Cidades, na esfera de sua com-
petência e a seu exclusivo critério, para que as 
instituições financeiras e os agentes financeiros 
do SFH definidos pelo CMN possam realizar 
operações no âmbito do PMCMV. 

§ 4º Os Estados e os Municípios pode-
rão complementar o valor dos repasses com 

créditos tributários, benefícios fiscais, bens ou 
serviços economicamente mensuráveis, assis-
tência técnica ou recursos financeiros.

§ 5º A aplicação das condições previstas 
neste artigo dar-se-á sem prejuízo da possibi-
lidade de atendimento aos Municípios de que 
trata o caput por outras formas admissíveis no 
âmbito do PMCMV.”

Na Seção V, a proposta da medida provisória é 
inovadora e muito importante.

“SEÇÃO V 
Do Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHab

Art. 20 Fica a União autorizada a participar, até o 
limite de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), 
de Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab), 
que terá por finalidades:

I – garantir o pagamento aos agentes 
financeiros de prestação mensal de finan-
ciamento habitacional, no âmbito do Sistema 
Financeiro da Habitação, devida por mutuá-
rio final, em caso de desemprego e redução 
temporária da capacidade de pagamento, para 
famílias com renda mensal de até dez salários 
mínimos; e

II – assumir o saldo devedor do financia-
mento imobiliário, em caso de morte e invalidez 
permanente, e as despesas de recuperação 
relativas a danos físicos ao imóvel para mu-
tuários com renda familiar mensal de até dez 
salários mínimos.

§ 1º As condições e os limites das cober-
turas de que tratam os incisos I e II deste artigo 
serão definidos no estatuto do FGHab.

§ 2º O FGHab terá natureza privada e 
patrimônio próprio dividido em cotas, separa-
do do patrimônio dos cotistas.

§ 3º Constituem patrimônio do FGHab:

I – os recursos oriundos da integralização 
de cotas pela União e pelos agentes financeiros 
que optarem por aderir às coberturas previstas 
nos incisos I e II do caput deste artigo;

II – os rendimentos obtidos com a apli-
cação das disponibilidades financeiras em tí-
tulos públicos federais e em ativos com lastro 
em créditos de base imobiliária, cuja aplicação 
esteja prevista no estatuto social; 

III – os recursos provenientes da recupe-
ração de prestações honradas com recursos 
dos FGHab;
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IV – as comissões cobradas com fun-
damento nos incisos I e II do caput deste ar-
tigo;

V – outras fontes de recursos definidas 
no estatuto do fundo.

§ 4º Os agentes financeiros que optarem por 
aderir à cobertura do FGHab deverão integralizar cotas 
proporcionais ao valor do financiamento para o mutu-
ário final, na forma definida pelo estatuto.

§ 5º A integralização de cotas pela União será 
autorizada por decreto e poderá ser realizada, a cri-
tério do Ministério da Fazenda: 

I – em moeda corrente; 
II – em títulos públicos; 
III – por meio de suas participações mi-

noritárias; ou
IV – por meio de ações de sociedades 

de economia mista federais excedentes ao 
necessário para manutenção de seu controle 
acionário. 

§ 6º O FGHab terá direitos e obrigações 
próprias, pelas quais responderá com seu 
patrimônio, não respondendo os cotistas por 
qualquer obrigação do Fundo, salvo pela inte-
gralização das cotas que subscreverem.

Art. 21 É facultada a constituição de patrimônio 
de afetação para a cobertura de que trata o inciso II 
do caput do art. 20, que não se comunicará com o res-
tante do patrimônio do FGHab (...).

Parágrafo único. A constituição do patrimônio de 
afetação será feita por registro em cartório de registro 
de títulos e documentos. 

Art. 22 O FGHab não pagará rendimentos a seus 
cotistas, assegurando-se a qualquer deles o direito de 
requerer o resgate total ou parcial de suas cotas (...). 

Art. 23 Os rendimentos auferidos pela carteira 
do FGHab não se sujeitam à incidência de imposto 
de renda na fonte, devendo integrar a base de cálculo 
dos impostos e contribuições devidos pela pessoa ju-
rídica, na forma da legislação vigente, quando houver 
o resgate de cotas, total ou parcial, ou na dissolução 
do Fundo. 

Art. 24 O FGHab será criado, administrado, ge-
rido e representado judicial e extrajudicialmente por 
instituição financeira controlada direta ou indiretamente 
pela União (...).

§ 1º A representação da União na assembleia 
de cotistas dar-se-á na forma do inciso V do art. 10 do 
Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967. 

§ 2º Caberá à instituição financeira de que trata 
o caput deste artigo, na forma estabelecida no esta-
tuto do Fundo:

I – deliberar sobre a gestão e alienação 
dos bens e direitos do FGHab, zelando pela 
manutenção de sua rentabilidade e liquidez, 
após autorização dos cotistas;

II – receber comissão pecuniária, em 
cada operação, do agente financeiro conce-
dente do crédito, que poderá exigi-la do mu-
tuário, desde que o valor cobrado do mutuá-
rio, somado a outras eventuais cobranças de 
caráter securitário, não ultrapasse 10% (dez 
por cento) da prestação mensal.

§ 3º A instituição financeira a que se refere o caput 
deste artigo fará jus à remuneração pela administração 
do FGHab, a ser estabelecida no estatuto do Fundo.

§ 4º O estatuto do FGHab será proposto pela 
instituição financeira e aprovado em assembleia de 
cotistas.

Art. 25 Fica criado o Comitê de Participação no 
Fundo Garantidor da Habitação Popular (CPFGHab), 
órgão colegiado com composição e competência es-
tabelecidas em ato do Poder Executivo.

§ 1º O CPFGHab contará com representante do 
Ministério da Fazenda, que o presidirá, do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Casa Civil 
da Presidência da República.

§ 2º O estatuto do FGHab deverá ser examinado 
previamente pelo CPFGHab antes de sua aprovação 
na assembleia de cotistas.

Art. 26 O FGHab não contará com qualquer tipo 
de garantia ou aval por parte do setor público e res-
ponderá por suas obrigações até o limite dos bens e 
direitos integrantes do seu patrimônio. 

Art. 27 A garantia de que trata o inciso I do ca-
put do art. 20 será prestada mediante as seguintes 
condições:

I – limite de cobertura, incluindo o nú-
mero de prestações cobertas, a depender da 
renda familiar e do mutuário, verificada no ato 
da contratação; 

II – período de carência definido pelo 
estatuto;

III – retorno das prestações honradas 
pelo Fundo na forma contratada com o mutuá-
rio final, imediatamente após o término de cada 
período de utilização da garantia (...); e

IV – risco de crédito compartilhado entre 
o Fundo e os agentes financeiros nos percen-
tuais, respectivamente, de noventa e cinco e 
cinco por cento, a ser absorvido após esgota-
das as medidas de cobrança e execução dos 
valores honrados pelo FGHab.
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Art. 28 Os financiamentos imobiliários garantidos 
pelo FGHab, na forma do inciso II do caput do art. 20, 
serão dispensados da contratação de seguro com co-
bertura de Morte, Invalidez Permanente (MIP) e Danos 
Físicos ao Imóvel (DFI).

Art. 29 O FGHab concederá garantia para até 
seiscentos mil financiamentos imobiliários contratados 
exclusivamente no âmbito do PMCMV.

Art. 30 As coberturas do FGHab, descritas no art. 
20, serão prestadas às operações de financiamento 
habitacional que obedeçam às seguintes condições:

I – aquisição de imóveis novos, com va-
lores de financiamento limitados aos definidos 
no estatuto do Fundo;

II – cobertura para somente um único 
imóvel financiado por mutuário no âmbito do 
Sistema Financeiro de Habitação; e

III – previsão da cobertura pelo FGHab 
expressa em cláusula específica dos contratos 
celebrados entre os agentes financeiros e os 
mutuários finais.

Parágrafo único. O estatuto do FGHab 
definirá o prazo das coberturas oferecidas 
pelo Fundo.

Art. 31 A dissolução do FGHab ficará condicio-
nada à prévia quitação da totalidade dos débitos ga-
rantidos.

Art. 32 Dissolvido o FGHab, o seu patrimônio será 
distribuído entre os cotistas (...). 

SEÇÃO VI 
Da Subvenção Econômica ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES

Art. 33 Fica a União autorizada a conceder sub-
venção econômica ao BNDES, sob modalidade de 
equalização de taxas de juros e outros encargos finan-
ceiros, especificamente nas operações de financiamen-
to de linha especial para infraestrutura em projetos de 
habitação popular.

§ 1º O volume de recursos utilizado para a linha 
de que dispõe o caput deste artigo não pode superar 
R$5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais).

§ 2º A equalização de juros de que trata o caput 
deste artigo corresponderá ao diferencial entre o cus-
to da fonte de captação do BNDES e o custo da linha 
para a instituição financeira oficial federal.

Art. 34 A concessão da subvenção da equalização 
de juros obedecerá aos limites e normas operacionais 
a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Na-
cional, especialmente no que diz respeito a custos de 
captação e de aplicação de recursos.

SEÇÃO VII 
Disposições Complementares

Art. 35 Os contratos e registros efetivados no 
âmbito do PMCMV serão formalizados, preferencial-
mente, em nome da mulher.

Art. 36 Os lotes destinados à construção de mo-
radias no âmbito do PMCMV não poderão ser objeto 
de remembramento, devendo tal proibição constar ex-
pressamente dos contratos celebrados. 

Parágrafo Único. A vedação estabelecida no ca-
put perdurará pelo prazo de 15 anos, contados a partir 
da celebração do contrato. 

CAPÍTULO II 
Do Registro Eletrônico e das  

Custas e Emolumentos”

Aqui, uma alteração importante. O original tratava 
de serviços e registros de imóveis. Ampliamos o texto, 
Sr. Presidente, no art. 37.

“Art. 37 Os serviços de registros públicos 
de que trata a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973, observados os prazos e condições 
previstas em regulamento, instituirão sistema 
de registro eletrônico.”

Essa inovação é importante, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados.

“Art. 38 Os documentos eletrônicos apre-
sentados aos serviços de registros públicos 
ou por eles expedidos deverão atender aos 
requisitos da Infraestrutura de Chaves Públi-
cas Brasileira (ICP) e à arquitetura e-PING 
(Padrões de Interoperabilidade de Governo 
Eletrônico), conforme regulamento.

Parágrafo único. Os serviços de registros 
públicos disponibilizarão serviços de recepção 
de títulos e de fornecimento de informações e 
certidões em meio eletrônico.

Art. 39 Os atos registrais praticados a partir da 
vigência da Lei nº 6.015, de 1973, serão inseridos no 
sistema de registro eletrônico, no prazo de até cinco 
anos a contar da publicação desta Lei.

Parágrafo único. Os atos praticados e os docu-
mentos arquivados anteriormente à vigência da Lei 
nº 6.015, de 1973, deverão ser inseridos também no 
sistema eletrônico.

Art. 40 Serão definidos em regulamento os requi-
sitos quanto a cópias de segurança de documentos e 
livros escriturados de forma eletrônica.

Art. 41 A partir da implementação do sistema de 
registro eletrônico de que trata o art. 37, os serviços 
de registros públicos disponibilizarão ao Poder Execu-
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tivo Federal, por meio eletrônico e sem ônus, o acesso 
às informações constantes de seus bancos de dados, 
conforme regulamento.

Art. 42 As custas e emolumentos devidos pelos 
atos de abertura de matrícula, registro de incorporação, 
parcelamento do solo, averbação de construção, ins-
tituição de condomínio, registro da carta de habite-se 
e demais atos referentes à construção de empreendi-
mentos no âmbito do PMCMV serão reduzidas em:

I – noventa por cento para a construção 
de unidades habitacionais de até R$60.000,00 
(sessenta mil reais);

II – oitenta por cento para a construção de 
unidades habitacionais de R$60.000,01 (ses-
senta mil reais e um centavo) a R$80.000,00 
(oitenta mil reais); e

III – setenta e cinco por cento para a 
construção de unidades habitacionais de 
R$80.000,01 (oitenta mil reais e um centavo) 
até R$130.000,00 (cento e trinta mil reais).

Art. 43 Não serão devidas custas e emolumentos 
referentes à escritura pública, quando esta for exigida, 
ao registro da alienação de imóvel e de correspondentes 
garantias reais, e aos demais atos relativos ao primeiro 
imóvel residencial adquirido ou financiado, no âmbito 
do PMCMV, pelo beneficiário com renda familiar de 
até três salários mínimos.

Parágrafo único. As custas e emolumentos de 
que trata o caput, no âmbito do PMCMV, serão redu-
zidas em:

I – oitenta por cento, quando os imóveis 
residenciais forem destinados a beneficiário 
com renda familiar mensal superior a seis e 
até dez salários mínimos; e

II – noventa por cento, quando os imóveis 
residenciais forem destinados a beneficiário 
com renda familiar mensal superior a três e 
igual ou inferior a seis salários mínimos.

Art. 44 Os cartórios que não cumprirem 
o disposto nos arts. 42 e 43 ficarão sujeitos às 
sanções previstas na Lei nº 8.935, de 18 de 
novembro de 1994.”

Retiramos daqui aquela penalidade prevista: mul-
ta de até 100 mil reais.

“Art. 45 Regulamento disporá sobre as 
condições e as etapas mínimas, bem como 
os prazos máximos, a serem cumpridos pelos 
serviços de registros públicos, com vistas à 
efetiva implementação do sistema de registro 
eletrônico de que trata o art. 37.”

Sr. Presidente, o Capítulo III é uma parte impor-
tante do programa.

“CAPÍTULO III 
Da Regularização Fundiária  
de Assentamentos Urbanos

SEÇÃO I 
Disposições Preliminares

Art. 46 A regularização fundiária consiste no 
conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambien-
tais e sociais que visam à regularização de assenta-
mentos irregulares e a titulação de seus ocupantes, 
de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da propriedade 
urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado.

Art. 47 Para efeitos da regularização fundiária de 
assentamentos urbanos, considera-se:

I – área urbana: parcela do território, con-
tínua ou não, incluída no perímetro urbano pelo 
Plano Diretor ou por lei municipal específica;

II – área urbana consolidada: parcela 
da área urbana com densidade demográfica 
superior a cinquenta habitantes por hectare 
e malha viária implantada, e que tenha, no 
mínimo, dois dos seguintes equipamentos de 
infraestrutura urbana implantados:

a) drenagem de águas pluviais urba-
nas;

b) esgotamento sanitário;
c) abastecimento de água potável;
d) distribuição de energia elétrica; ou
e) limpeza urbana, coleta e manejo de 

resíduos sólidos.
III – demarcação urbanística: procedimen-

to administrativo pelo qual o Poder Público, no 
âmbito da regularização fundiária de interesse 
social, demarca imóvel de domínio público ou 
privado, definindo seus limites, área, localiza-
ção e confrontantes, com a finalidade de iden-
tificar seus ocupantes e qualificar a natureza 
e o tempo das respectivas posses;

IV – legitimação de posse: ato do Poder 
Público destinado a conferir título de reconhe-
cimento de posse de imóvel objeto de demar-
cação urbanística, com a identificação do ocu-
pante e do tempo e natureza da posse;

V – Zona Especial de Interesse Social 
(ZEIS): parcela de área urbana instituída pelo 
Plano Diretor ou definida por outra lei muni-
cipal, destinada predominantemente à mo-
radia de população de baixa renda e sujeita 
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a regras específicas de parcelamento, uso e 
ocupação do solo;

VI – assentamentos irregulares: ocupa-
ções inseridas em parcelamentos informais 
ou irregulares, localizadas em áreas urbanas 
públicas ou privadas, utilizadas predominan-
temente para fins de moradia;

VII – regularização fundiária de inte-
resse social: regularização fundiária de as-
sentamentos irregulares ocupados, predomi-
nantemente, por população de baixa renda, 
nos casos:

a) em que tenham sido preenchidos os 
requisitos para usucapião ou concessão de 
uso especial para fins de moradia;

b) de imóveis situados em ZEIS; ou
c) de áreas da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios de-
claradas de interesse para implantação de 
projetos de regularização fundiária de in-
teresse social;

VIII – regularização fundiária de interes-
se específico: regularização fundiária quando 
não caracterizado o interesse social nos ter-
mos do inciso IV.

Art. 48 Respeitadas as diretrizes gerais da polí-
tica urbana estabelecidas na Lei nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001, a regularização fundiária observará os 
seguintes princípios:

I – ampliação do acesso à terra urbaniza-
da pela população de baixa renda (...);

II – articulação com as políticas setoriais 
de habitação, de meio ambiente, de sanea-
mento básico e de mobilidade urbana, nos 
diferentes níveis de governo (...);

III – participação dos interessados em to-
das as etapas do processo de regularização; 

IV – estímulo à resolução extrajudicial 
de conflitos;

V – concessão do título preferencialmente 
para a mulher; e” (este é importante)

“VI – atendimento aos princípios do de-
senho universal e aos critérios de acessibili-
dade nos projetos, em conformidade com a 
Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 e 
as normas técnicas brasileiras. 

Art. 49 Observado o disposto nesta Lei e na Lei 
nº 10.257, de 2001, o Município poderá dispor sobre 
procedimento de regularização fundiária em seu ter-
ritório.

Parágrafo único. A ausência da regulamentação 
prevista no caput não obsta a implementação da re-
gularização fundiária.

Art. 50 A regularização fundiária poderá ser pro-
movida pela União, Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios e também por:

I – seus beneficiários, individual ou co-
letivamente; e

II – cooperativas habitacionais, associa-
ções de moradores, fundações, organizações 
sociais, organizações da sociedade civil de 
interesse público ou outras associações ci-
vis que tenham por finalidade atividades nas 
áreas de desenvolvimento urbano ou regula-
rização fundiária.

Art. 51 O projeto de regularização fundiária deverá 
definir, no mínimo, os seguintes elementos:

I – as áreas ou lotes a serem regulariza-
dos e, se houver necessidade, as edificações 
que serão relocadas;

II – as vias de circulação existentes ou 
projetadas e, se possível, as outras áreas des-
tinadas a uso público; 

III – as medidas necessárias para a pro-
moção da sustentabilidade urbanística, so-
cial e ambiental da área ocupada, incluindo 
as compensações urbanísticas e ambientais 
previstas em lei;

IV – as condições para promover a segu-
rança da população em situações de risco; e

V – as medidas previstas para adequa-
ção da infraestrutura básica.

§ 1º O projeto de que trata o caput não 
será exigido para o registro da sentença de 
usucapião, da sentença declaratória ou da 
planta, elaborada para outorga administrati-
va, de concessão de uso especial para fins 
de moradia.

§ 2º O Município definirá os requisitos 
para elaboração do projeto de que trata o caput, 
no que se refere aos desenhos, ao memorial 
descritivo e ao cronograma físico de obras e 
serviços a serem realizados.

§ 3º a regularização fundiária pode ser 
implementada por etapas.

Art. 52 Na regularização fundiária de assentamen-
tos consolidados anteriormente à publicação desta Lei, 
o Município poderá autorizar a redução do percentual 
de áreas destinadas ao uso público e da área mínima 
dos lotes definidos na legislação de parcelamento do 
solo urbano.
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SEÇÃO II 
Da Regularização Fundiária de Interesse Social

Art. 53 A regularização fundiária de interesse 
social depende da análise e da aprovação, pelo Mu-
nicípio, do projeto de que trata o art. 51.

Parágrafo único. A aprovação municipal prevista 
no caput corresponde ao licenciamento ambiental e 
urbanístico do projeto de regularização fundiária de 
interesse social, desde que (...)”

Isso é importante, vou repetir:
“Parágrafo único. A aprovação municipal previs-

ta no caput corresponde ao licenciamento ambiental 
e urbanístico do projeto de regularização fundiária de 
interesse social, desde que o Município tenha conselho 
de meio ambiente e órgão ambiental capacitado.

Art. 54 O projeto de regularização fundiária de 
interesse social deverá considerar as características 
da ocupação e da área ocupada para definir parâme-
tros urbanísticos e ambientais específicos, além de 
identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas 
destinadas a uso público.

§ 1º O Município poderá, por decisão motivada, 
admitir a regularização fundiária de interesse social 
em Áreas de Preservação Permanente, ocupadas até 
31 de dezembro de 2007 e inseridas em área urbana 
consolidada (...).

§ 2º O estudo técnico referido no § 1º deverá ser 
elaborado por profissional legalmente habilitado, com-
patibilizar-se com o projeto de regularização fundiária 
e conter, no mínimo, os seguintes elementos:

I – caracterização da situação ambiental 
da área a ser regularizada;

II – especificação dos sistemas de sa-
neamento básico;

III – proposição de intervenções para 
o controle de riscos geotécnicos e de inun-
dações;

IV – recuperação de áreas degradadas e 
daquelas não passíveis de regularização;

V – comprovação da melhoria das con-
dições de sustentabilidade urbano-ambiental, 
considerados o uso adequado dos recursos 
hídricos e a proteção das unidades de con-
servação, quando for o caso;

VI – comprovação da melhoria da ha-
bitabilidade dos moradores propiciada pela 
regularização proposta; e

VII – garantia de acesso público às praias 
e aos corpos d’água, quando for o caso.

Art. 55 Na regularização fundiária de interesse 
social, caberá ao Poder Público, diretamente ou por 
meio de seus concessionários (...), a implantação do 

sistema viário e da infraestrutura básica (...), ainda que 
promovida pelos legitimados previstos nos incisos I e 
II do art. 50.

Parágrafo único. A realização de obras de im-
plantação de infraestrutura básica e de equipamentos 
comunitários pelo Poder Público, bem como sua manu-
tenção, pode ser realizada mesmo antes de concluída 
a regularização jurídica das situações dominiais dos 
imóveis.

Art. 56 O Poder Público responsável pela regu-
larização fundiária de interesse social poderá lavrar 
auto de demarcação urbanística, com base no levan-
tamento da situação da área a ser regularizada e na 
caracterização da ocupação.

§ 1º O auto de demarcação urbanística deve ser 
instruído com:

I – planta e memorial descritivo da área 
a ser regularizada (...);

II – planta de sobreposição do imóvel 
demarcado com a situação da área constante 
no registro de imóveis; e

III – certidão da matrícula ou transcrição 
da área a ser regularizada, emitida pelo regis-
tro de imóveis ou, diante de sua inexistência, 
das circunscrições imobiliárias anteriormente 
competentes.

§ 2º Na possibilidade de a demarcação 
urbanística abranger área pública ou com ela 
confrontar, o Poder Público deverá notificar pre-
viamente os órgãos responsáveis pela adminis-
tração patrimonial dos demais entes federados, 
para que informem se detêm a titularidade da 
área, no prazo de trinta dias.

§ 3º Na ausência de manifestação no 
prazo previsto no § 2º, o Poder Público dará 
continuidade à demarcação urbanística.

§ 4º No que se refere a áreas de domí-
nio da União, aplicar-se-á o disposto na Seção 
III-A, do Decreto Lei nº 9.760, de 5 de dezem-
bro de 1946, inserida pela Lei nº 11.481, de 
31 de maio de 2007, e, nas áreas de domínio 
dos Estados, Distrito Federal ou Municípios, a 
sua respectiva legislação patrimonial.

Art. 57 Encaminhado o auto de demarcação urba-
nística ao registro de imóveis, o oficial deverá proceder 
às buscas para identificação do proprietário da área a 
ser regularizada e de matrículas ou transcrições que 
a tenham por objeto.

§ 1º Realizadas as buscas, o oficial do registro 
de imóveis deverá notificar pessoalmente o proprie-
tário da área e, por edital, os confrontantes para (...) 
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apresentarem, no prazo de quinze dias, impugnação 
à averbação da demarcação urbanística.

§ 2º Se o proprietário não for localizado nos en-
dereços constantes do registro de imóveis ou naqueles 
fornecidos pelo Poder Público, a notificação do proprie-
tário será realizada por edital.

§ 3º São requisitos para a notificação 
por edital:

I – resumo do auto de demarcação ur-
banística (...);

II – publicação do edital, no prazo máxi-
mo de sessenta dias (...); e

III – determinação do prazo de quinze 15 
para apresentação de impugnação à averba-
ção da demarcação urbanística.

§ 4º Decorrido o prazo sem impugnação, 
a demarcação urbanística deverá ser averbada 
na matrícula da área a ser regularizada.

§ 5º Não havendo matrícula da qual a 
área seja objeto, esta deverá ser aberta com 
base na planta e no memorial indicados no 
inciso I do § 1º do art. 56.

§ 6º Havendo impugnação, o oficial do 
registro de imóveis deverá notificar o Poder 
Público (...).

§ 7º O Poder Público poderá propor a 
alteração do auto de demarcação urbanística 
ou adotar qualquer outra medida que possa 
afastar a oposição do proprietário (...).

§ 8º Havendo impugnação apenas em 
relação à parcela da área objeto do auto de de-
marcação urbanística, o procedimento seguirá 
em relação à parcela não impugnada.

§ 9º O oficial de registro de imóveis de-
verá promover tentativa de acordo entre o im-
pugnante e o Poder Público.

§ 10 Não havendo acordo, a demarca-
ção urbanística será encerrada em relação à 
área impugnada.”

Quero registrar a presença do Deputado 
Fernando Chucre, um dos colaboradores na 
elaboração deste relatório. Quero agradecer, 
de público, a sua intensa e intensiva partici-
pação. Muito obrigado, Deputado Fernando 
Chucre.

“Art. 58 A partir da averbação do auto de demar-
cação urbanística, o Poder Publico deverá elaborar o 
projeto previsto no art. 51 e submeter o parcelamento 
dele decorrente a registro.

§ 1º Após o registro do parcelamento de que trata 
o caput, o Poder Público concederá título de legitima-
ção de posse aos ocupantes cadastrados.

§ 2º O título de que trata o § 1º será concedido 
preferencialmente em nome da mulher e registrado na 
matrícula do imóvel.

Art. 59 A legitimação de posse devidamente re-
gistrada constitui direito em favor do detentor da posse 
direta para fins de moradia.

Parágrafo único. A legitimação da posse será 
concedida aos moradores cadastrados pelo Poder 
Público, desde que:

I – não sejam concessionários, foreiros 
ou proprietários de outro imóvel urbano ou 
rural;

II – não sejam beneficiários de legitima-
ção de posse concedida anteriormente; e

III – os lotes ou fração ideal não sejam 
superiores a duzentos e cinquenta metros 
quadrados.

Art. 60 Sem prejuízo dos direitos decorrentes da 
posse exercida anteriormente, o detentor do título de 
legitimação de posse, após cinco anos de seu regis-
tro, poderá requerer ao oficial de registro de imóveis 
a conversão desse título em registro de propriedade, 
tendo em vista sua aquisição por usucapião, nos ter-
mos do art. 183 da Constituição.

§ 1º Para requerer a conversão prevista no caput, 
o adquirente deverá apresentar:

I – certidões do cartório distribuidor de-
monstrando a inexistência de ações em an-
damento (...);

II – declaração de que não possui outro 
imóvel urbano ou rural;

III – declaração de que o imóvel é utilizado 
para sua moradia ou de sua família; e

IV – declaração de que não teve reco-
nhecido anteriormente o direito à usucapião 
de imóveis em áreas urbanas.

§ 2º As certidões previstas serão rela-
tivas à totalidade da área e serão fornecidas 
pelo Poder Público.

SEÇÃO III 
Da Regularização Fundiária de Interesse Específico

Art. 61 A regularização fundiária de interesse es-
pecífico depende da análise e da aprovação do projeto 
de que trata o art. 51 pela autoridade licenciadora, bem 
como da emissão das respectivas licenças urbanísti-
cas e ambiental.

§ 1º O projeto de que trata o caput deverá ob-
servar as restrições à ocupação de Áreas de Preser-
vação Permanente e demais disposições previstas na 
legislação ambiental.
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§ 2º A autoridade licenciadora poderá exigir con-
trapartida e compensações urbanísticas e ambientais, 
na forma da legislação vigente.

Art. 62 A autoridade licenciadora deverá definir, 
nas licenças urbanística e ambiental da regularização 
fundiária de interesse específico, as responsabilidades 
relativas à implantação:

I – do sistema viário;
II – da infraestrutura básica;
III – dos equipamentos comunitários defi-

nidos no projeto de regularização fundiária; e
IV – das medidas de mitigação e de com-

pensação urbanística e ambiental eventual-
mente exigidas.

§ 1º A critério da autoridade licenciado-
ra, as responsabilidades previstas no caput 
poderão ser compartilhadas com os benefici-
ários da regularização fundiária de interesse 
específico, com base na análise de, pelo me-
nos, 2 aspectos:

I – os investimentos em infraestrutura 
(...); 

II – o poder aquisitivo da população 
(...).

§ 2º As medidas de mitigação e de com-
pensação urbanística e ambiental exigidas na 
forma do inciso IV do caput deverão integrar 
termo de compromisso, firmado perante as 
autoridades responsáveis pela emissão das 
licenças urbanísticas e ambiental (...).

SEÇÃO IV 
Do Registro da Regularização Fundiária

Art. 64 O registro do parcelamento resultante do 
projeto de regularização fundiária de interesse espe-
cífico deverá ser requerido ao registro de imóveis, nos 
termos da legislação em vigor e observadas as dispo-
sições previstas neste Capítulo. (...)

SEÇÃO V 
Disposições Gerais

Art. 69 Aplicam-se ao Distrito Federal todas as 
atribuições e prerrogativas dispostas neste Capítulo 
para os Estados e Municípios. 

Art. 70 As matrículas oriundas de parcelamento 
resultante de regularização fundiária de interesse social 
não poderão ser objeto de remembramento. (...)

CAPÍTULO IV 
Disposições Finais

Art. 72 Nas ações judiciais de cobrança ou exe-
cução de cotas de condomínio, de imposto sobre a 
propriedade predial e territorial urbana ou de outras 

obrigações vinculadas ou decorrentes da posse do 
imóvel urbano (...), será notificado o titular do domí-
nio pleno ou útil, inclusive o promitente vendedor ou 
fiduciário. 

Art. 73 O Decreto-Lei passa a vigorar com as 
seguintes alterações”.

Aqui estão expostas uma por uma, Sr. Presi-
dente. 

“Art. 75 A Lei nº 6.015, de 31 de dezem-
bro de 1973, passa a vigorar com as seguin-
tes alterações: 

I – nova redação para o parágrafo único 
do art. 17”.

Art. 167. Faz aqui referência a todas as 
modificações das disposições finais. 

Art. 221 e art. 237. 
“Art. 76. O inciso VII do art. 20 da Lei nº 

8.036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar 
com a seguinte redação”.

Modificamos a redação do art. 20, Sr. Presiden-
te.

“Art. 77 O inciso V do art. 4º da Lei nº 
10.257, de 10 de julho de 2001, passa a vigorar 
acrescido das seguintes alíneas ‘t’ e ‘u’.” 

Modificamos o art. 4º , inciso V, letras “t” e “u”. 
Art. 78 O art. 2º da Medida Provisória passa a 

vigorar com a seguinte redação”. 
Modificamos, portanto, a redação do art. 2º, § 

1º, inciso II, e § 2º. 

“Art. 79 Até que a quantidade mínima a 
que se refere o inciso II do § 1º do art. 2º da 
Medida Provisória nº 2.197-43, de 2001, seja 
regulamentada pelo Conselho Monetário Na-
cional, os agentes financeiros poderão oferecer 
apenas uma apólice ao mutuário.”

E o último artigo, Sr. Presidente, destas Dispo-
sições Gerais:

“Art. 80 Ficam convalidados os atos do 
Conselho Monetário Nacional que relaciona-
ram as instituições integrantes do Sistema 
Financeiro da Habitação.

Art. 81 Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação oficial.”

Eis, portanto, Sr. Presidente, o projeto de lei de 
conversão.

Quero aqui, mais uma vez, registrar que só foi 
possível fazer este relatório, e o faço com muita humil-
dade, com a colaboração decisiva que tive de diversos 
companheiros de diversos partidos. Preferi compartilhar 
com S.Exas. a elaboração do relatório para que pu-
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desse, aqui no plenário, ter a sua aprovação de forma 
mais rápida e consciente.

Portanto, agradeço a todos os partidos da base 
e da Oposição pela eficiente colaboração, sem a qual 
não teria sido possível realizar o relatório de um PL 
de conversão desta envergadura, desta importância e 
desta abrangência, Sr. Presidente.

É esta nossa posição aqui. Aguardo democratica-
mente a discussão e a votação do projeto ainda hoje, 
Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para-
benizo V.Exa. pelo brilhante trabalho realizado.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 459, DE 2009 
(Mensagem nº 183/2009)

Dispõe sobre o Programa Minha Casa 
Minha Vida – PMCMV, a regularização fundi-
ária de assentamentos localizados em áreas 
urbanas e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Henrique Eduardo 

Alves

I – Relatório

A MPV nº 459, editada em 25 de março de 2009, 
institui o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) 
e dispõe sobre a regularização fundiária de assenta-
mentos localizados em áreas urbanas, entre outras 
providências. O PMCMV tem como finalidade criar 
mecanismos de incentivo à produção e à aquisição 
de novas unidades habitacionais pelas famílias com 
renda de até dez salários mínimos e compreende o 
Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU), o 
Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), bem 
como autorizações para a União transferir recursos ao 
Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e ao Fundo 
de Desenvolvimento Social (FDS), participar do Fundo 
Garantidor da Habitação Popular (FGHAB) e conceder 
subvenção econômica ao Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES).

Segundo o texto da MP, o PNHU tem como obje-
tivo subsidiar a aquisição de imóvel novo para os seg-
mentos populacionais de menor renda, ficando a União 
autorizada a conceder subvenção econômica no âmbito 
do PNHU até o montante de R$2.500.000.000,00 (dois 
bilhões e quinhentos milhões de reais). A MP detalha 
as condições para concessão dessa subvenção, deter-
minando, entre outros pontos, que ela seja direcionada 
para mutuários com renda familiar de até seis salários 
mínimos, visando a aquisição de um único imóvel novo 

e uma única vez para cada mutuário. A subvenção será 
concedida somente no ato da contratação da operação 
de financiamento, para complementar a capacidade fi-
nanceira do proponente para pagamento do preço do 
imóvel residencial ou o valor necessário a assegurar 
o equilíbrio econômicofinanceiro das operações de 
financiamento. Ela pode ser cumulativa, até o limite 
máximo a ser fixado em ato do Poder Executivo, com 
os descontos habitacionais concedidos com recursos 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
nas operações de financiamento realizadas na forma 
do art. 9º da Lei nº 8.036, de 1990.

Havendo desvio de finalidade ou qualquer des-
conformidade na utilização da subvenção será exigida 
a devolução ao erário do valor da subvenção concedi-
da, acrescido de juros e atualização monetária, com 
base na remuneração dos recursos que serviram de 
lastro à concessão da subvenção, sem prejuízo das 
penalidades previstas em lei. A MP remete ao Poder 
Executivo a responsabilidade pela regulamentação do 
PNHU, particularmente quanto à fixação das diretrizes 
e condições gerais, à distribuição regional dos recursos 
e à fixação dos critérios complementares de distribui-
ção desses recursos, aos valores e limites máximos de 
subvenção econômica, à fixação de critérios adicionais 
para a concessão dessa subvenção e às condições 
operacionais para seu pagamento e controle.

Finalizando a seção que trata do PNHU, o texto 
da MP define que a gestão operacional dos recursos de 
subvenção desse programa será efetuada pela Caixa 
Econômica Federal, devendo os Ministros de Estado 
das Cidades e da Fazenda fixarem, em ato conjunto, 
a remuneração da Caixa pelas atividades exercidas 
no âmbito do PNHU. Fica atribuída, ainda, aos Minis-
térios da Fazenda e das Cidades a responsabilidade 
pela regulamentação e gestão do PNHU no âmbito 
das suas respectivas competências.

O PNHR, por sua vez, tem como finalidade subsi-
diar a produção ou a aquisição de moradia aos agricul-
tores e trabalhadores rurais, ficando a União autorizada 
a conceder subvenção econômica no âmbito do PNHR 
até o montante de R$500.000.000,00 (quinhentos mi-
lhões de reais). As condições para a concessão dessa 
subvenção são basicamente as mesmas já descritas 
para o PNHU, devendo-se destacar que, no PNHR, a 
subvenção será direcionada diretamente às instituições 
ou aos agentes financeiros, deverá considerar as dife-
renças regionais, além do critério de renda, e poderá 
ser cumulativa, também, com os subsídios concedidos 
no âmbito de programas habitacionais estaduais, distri-
tal ou municipais, a par dos já mencionados descontos 
no âmbito do FGTS.
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Da mesma forma que no PNHU, eventuais des-
vios de finalidade ou desconformidades na utilização 
da subvenção implicarão a exigência de devolução ao 
erário do valor da subvenção concedida, acrescido de 
juros e atualização monetária, com base na remunera-
ção dos recursos que serviram de lastro à concessão 
da subvenção, sem prejuízo das penalidades previstas 
em lei. A regulamentação do PNHR também fica sob a 
responsabilidade do Poder Executivo, especialmente 
no que concerne à definição das diretrizes e condições 
gerais de operação, gestão, acompanhamento, contro-
le e avaliação do programa. A gestão operacional dos 
recursos de subvenção do PNHR será efetuada pela 
Caixa Econômica Federal, cuja remuneração deverá 
ser fixada pelos Ministros de Estado das Cidades e da 
Fazenda, em ato conjunto. Fica atribuída, ainda, aos 
Ministérios da Fazenda e das Cidades a responsabi-
lidade pela regulamentação e gestão do PNHR, no 
âmbito das suas respectivas competências.

A MP autoriza a União a transferir recursos para o 
Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), até o limite 
de R$15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), e 
para o Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), até 
o limite de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de 
reais), sendo a liberação desses recursos efetuada no 
âmbito do PMCMV.

Na sequência, a MP cria o Fundo Garantidor 
da Habitação Popular (FGHAB), autorizando a União 
a participar dele até o limite de R$2.000.000.000,00 
(dois bilhões de reais). O referido fundo tem por finali-
dades: garantir o pagamento aos agentes financeiros 
de prestação mensal de financiamento habitacional, 
no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), 
devida por mutuário final, em caso de desemprego e 
redução temporária da capacidade de pagamento, e 
assumir o saldo devedor do financiamento imobiliário, 
em caso de morte e invalidez permanente do mutuá-
rio, e as despesas de recuperação relativas a danos 
físicos ao imóvel. Em qualquer caso, só poderão ser 
beneficiados pelo FGHAB mutuários com renda fami-
liar de até der salários mínimos, ficando as condições 
e os limites das coberturas para serem definidos no 
estatuto do fundo.

Nos termos da MP, o FGHab tem natureza priva-
da e patrimônio próprio dividido em cotas, separado 
do patrimônio dos cotistas. O patrimônio do FGHab é 
constituído por recursos oriundos da integralização de 
cotas pela União e pelos agentes financeiros que op-
tarem por aderir às coberturas previstas, rendimentos 
obtidos com a aplicação das disponibilidades financeiras 
em títulos públicos federais e recursos provenientes da 
recuperação de prestações honradas pelo fundo. Os 
agentes financeiros que optarem por aderir à cobertura 

do FGHab deverão integralizar cotas proporcionais ao 
valor do financiamento para o mutuário final, na forma 
definida pelo estatuto do fundo. Quanto à integraliza-
ção de cotas pela União, deverá ser autorizada por de-
creto e poderá ser realizada, a critério do Ministro da 
Fazenda, em moeda corrente, em títulos públicos, por 
meio de suas participações minoritárias ou por meio 
de ações de sociedades de economia mista federais, 
excedentes ao necessário para manutenção de seu 
controle acionário.

Ainda quanto ao FGHab, o texto da MP estabe-
lece que:

• o fundo terá direitos e obrigações pró-
prias, pelas quais responderá com seu patrimô-
nio, não respondendo os cotistas por qualquer 
obrigação, salvo pela integralização das cotas 
que subscreverem;

• fica facultada a constituição de patri-
mônio de afetação para a cobertura do saldo 
devedor do financiamento imobiliário, em caso 
de morte e invalidez permanente do mutuário, 
e das despesas de recuperação relativas a 
danos físicos ao imóvel;

• o fundo não pagará rendimentos a seus 
cotistas, assegurando-se a qualquer deles o 
direito de requerer o resgate total ou parcial 
de suas cotas, correspondente ao montan-
te de recursos financeiros disponíveis ainda 
não vinculados às garantias já contratadas, 
fazendo-se a liquidação com base na situação 
patrimonial do FGHab;

• os rendimentos auferidos pela cartei-
ra do FGHab não se sujeitam à incidência de 
imposto de renda na fonte, devendo integrar a 
base de cálculo dos impostos e contribuições 
devidos pela pessoa jurídica, na forma da le-
gislação vigente, quando houver o resgate 
de cotas, total ou parcial, ou na dissolução 
do fundo;

• o FGHab não contará com qualquer 
tipo de garantia ou aval por parte do setor pú-
blico e responderá por suas obrigações até o 
limite dos bens e direitos integrantes de seu 
patrimônio.

O FGHab será criado, administrado, gerido e 
representado judicial e extrajudicialmente por institui-
ção financeira controlada direta ou indiretamente pela 
União, com observância das normas a que se refere 
o inciso XXII do art. 4º da Lei nº 4.595, de 1964. A re-
presentação da União na assembléia de cotistas dar-
se-á na forma do inciso V do art. 10 do Decreto-Lei nº 
147, de 1967. A instituição financeira responsável pelo 
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FGHab deverá deliberar sobre a gestão e alienação 
dos bens e direitos do fundo, zelando pela manuten-
ção de sua rentabilidade e liquidez, após autorização 
dos cotistas, na forma do estatuto do fundo. A referida 
instituição fará jus a remuneração pela administração 
do FGHab, a ser estabelecida no estatuto do fundo, 
cuja redação ela mesma proporá, para aprovação em 
assembléia de cotistas.

A MP cria, ainda, o Comitê de Participação no 
Fundo Garantidor da Habitação Popular (CPFGHab), 
órgão colegiado com composição e competência esta-
belecidas em ato do Poder Executivo, que será presidido 
por um representante do Ministério da Fazenda e con-
tar com representantes do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e da Casa CMI da Presidência 
da República. O estatuto do FGHab será examinado 
previamente pelo CPFGHab antes de sua aprovação 
na assembléia de cotistas.

A garantia do pagamento de prestações no âmbi-
to do SFH, devidas por desemprego ou redução tem-
porária da capacidade de pagamento, será prestada 
pelo FGHab nas seguintes condições:

• limite de cobertura, incluindo o número 
de prestações cobertas, a depender da ren-
da familiar do mutuário, verificada no ato da 
contratação;

• período de carência definido pelo es-
tatuto;

• retorno das prestações honradas pelo 
Fundo na forma contratada com o mutuário 
final, imediatamente após o término de cada 
período de utilização da garantia, dentro do 
prazo remanescente do financiamento habi-
tacional ou com prorrogação do prazo inicial, 
atualizadas pelos mesmos índices previstos 
no contrato de financiamento; e

• risco de crédito compartilhado entre o 
Fundo e os agentes financeiros nos percentu-
ais de noventa e cinco e cinco por cento, res-
pectivamente, a ser absorvido após esgotadas 
medidas de cobrança e execução dos valores 
honrados pelo FGHab.

Os financiamentos imobiliários cujos saldos de-
vedores forem garantidos pelo FGHab, em caso de 
morte e invalidez permanente do mutuário, e quanto 
às despesas de recuperação relativas a danos físicos 
ao imóvel, serão dispensados da contratação de se-
guro com cobertura de Morte, Invalidez Permanente 
(MIP) e Danos Físicos ao Imóvel (DFI).

A MP estatui que o FGHab concederá garantia 
para até 800 mil financiamentos imobiliários, contrata-
dos exclusivamente no âmbito do PMCMV. Para fazer 

jus às coberturas previstas, as operações de financia-
mento habitacional devem ter por objeto a aquisição de 
imóveis novos, com valores de financiamento limitados 
aos definidos no estatuto do fundo. A cobertura, cuja 
previsão deve estar expressa em cláusula específica 
dos contratos celebrados entre os agentes financeiros 
e os mutuários finais, pode beneficiar somente um úni-
co imóvel financiado por mutuário no âmbito do SFH. 
O estatuto do FGHab definirá o prazo das coberturas 
oferecidas pelo fundo.

Finalizando a seção que trata do FGHab, a MP 
estabelece que a dissolução do fundo ficará condicio-
nada à prévia quitação da totalidade dos débitos ga-
rantidos. Uma vez efetivada a dissolução do FGHab, 
o seu patrimônio será distribuído entre os cotistas, na 
proporção de suas cotas, com base na situação patri-
monial à data da dissolução.

Dando sequência, a MP autoriza a União a con-
ceder subvenção econômica ao BNDES, sob a mo-
dalidade de equalização de taxas de juros e outros 
encargos financeiros, especificamente nas operações 
de financiamento de linha especial para infraestrutura 
em projetos de habitação popular. O volume de recur-
sos utilizado para a referida linha de crédito não pode 
superar R$5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais) 
e a equalização de juros concedida corresponderá ao 
diferencial entre o custo da fonte de captação do BN-
DES e o custo da linha para a instituição financeira ofi-
cial federal. A concessão da subvenção de equalização 
de juros obedecerá aos limites e normas operacionais 
a serem estabelecidos pelo Conselho Monetário Na-
cional, especialmente no que diz respeito a custos de 
captação e de aplicação.

O texto da MP dedica-se, então, aos sistemas de 
amortização do saldo devedor a serem adotados nas 
operações de empréstimo ou financiamento realizadas 
por instituições integrantes do SFH com pagamentos 
por meio de prestações periódicas, definindo, de pla-
no, que eles poderão ser livremente pactuados entre 
as partes. Devem ser oferecidos ao mutuário, no mí-
nimo, dois sistemas de amortização, sendo um deles 
o Sistema de Amortização Constante (SAC). O valor 
presente do fluxo futuro das prestações, compostas 
de amortização do principal e juros, geradas pelas 
operações de empréstimo ou financiamento no âmbito 
do SFH, deve ser calculado com a utilização da taxa 
de juros pactuada no contrato, não podendo resultar 
em valor diferente ao do empréstimo ou financiamento 
concedido. Se a operação tiver previsão de correção 
monetária do saldo devedor ou das prestações, esta 
não será considerada para efeito da apuração do men-
cionado valor presente.
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A proposta inclui uma modificação do art. 8º da 
Lei nº 4.380, de 1964, dispositivo que lista os integran-
tes do SFH, para excluir o parágrafo único do referido 
artigo. Esse parágrafo único atribui ao Conselho da 
Superintendência da Moeda e do Crédito a fixação 
de normas para regular as relações entre o SFH e o 
restante do sistema financeiro nacional, especialmen-
te quanto à possibilidade, às condições e aos limites 
de aplicação de recursos da rede bancária em letras 
imobiliárias, emitidas pelo já extinto Banco Nacional 
da Habitação. Também inclui modificação (redação do 
caput e inclusão de dois parágrafos) no art. 2º da Me-
dida Provisória nº 2.197-43, de 2001, para regular as 
condições de contratação de seguro que preveja, no 
mínimo, cobertura aos riscos de morte e invalidez

permanente do mutuário, no âmbito do SFH, con-
validando os atos do Conselho Monetário Nacional que 
relacionaram as instituições integrantes do SFH.

Finalizando a seção relativa aos sistemas de 
amortização utilizados no SFH, fica determinado que os 
contratos e registros efetivados no âmbito do PMCMV 
serão formalizados, preferencialmente, em nome da 
mulher. Determina-se, também, que os lotes destina-
dos à construção de moradias no âmbito do PMCMV 
não poderão ser objeto de remembramento, devendo 
tal proibição constar expressamente dos contratos.

A MP dedica, então, um capítulo ao registro ele-
trônico de imóveis, sistema que deve ser instituído 
pelos serviços de registros de imóveis, nos prazos e 
nas condições previstas em regulamento. Com vistas 
a esse objetivo, o texto da MP estabelece as seguin-
tes disposições:

• os documentos eletrônicos apresenta-
dos ao registro de imóveis ou por ele expedi-
dos deverão atender aos requisitos da Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP) 
e à arquitetura e-PING (Padrões de Interope-
rabilidade de Governo Eletrônico), conforme 
regulamento;

• os serviços de registros de imóveis dis-
ponibilizarão serviços de recepção de títulos 
e de fornecimento de informações e certidões 
em meio eletrônico;

• os atos registrais praticados a partir da 
vigência da Lei nº 6.015, de 1973, serão inseri-
dos no sistema de registro eletrônico, no prazo 
de até cinco anos a contar da publicação da 
MP, e os demais poderão vir a ser inseridos 
no sistema eletrônico;

• os livros a que se refere o art. 173 da 
Lei nº 6.015, de 1973, serão escriturados de 
forma eletrônica, devendo ser mantidas có-

pias de segurança em local diverso, conforme 
regulamento;

• a partir da implementação do sistema 
de registro eletrônico, os registros de imóveis 
disponibilizarão ao Poder Executivo federal, 
por meio eletrônico e sem ônus, o acesso às 
informações constantes de seus bancos de 
dados, conforme regulamento.

No que tange a custas e emolumentos devidos 
pelos atos de abertura de matrícula, registro de incor-
poração, parcelamento do solo, averbação de cons-
trução, instituição de condomínio, registro da carta de 
habite-se e demais atos referentes à construção de 
empreendimentos no âmbito do PMCMV, a MP deter-
mina que eles serão reduzidos em:

• 90% para a construção de unidades 
habitacionais de até R$60.000,00 (sessenta 
mil reais);

• 80% para a construção de unidades 
habitacionais de R$ 60.000,01 (sessenta mil 
reais e um centavo) a R$80.000,00 (oitenta 
mil reais); e

• 75% para a construção de unidades 
habitacionais de R$80.000,01 (oitenta mil re-
ais e um centavo) a R$130.000,00 (cento e 
trinta mil reais).

Além disso, para beneficiário com renda familiar 
mensal de até três salários mínimos, não serão devidas 
custas e emolumentos referentes a escritura pública, 
quando esta for exigida, ao registro da alienação de 
imóvel e de correspondentes garantias reais, e aos 
demais atos relativos ao primeiro imóvel residencial 
adquirido ou financiado, no âmbito do PMCMV. Nos 
demais casos, as custas e emolumentos serão redu-
zidas em:

• 90%, quando os imóveis residenciais 
forem destinados a beneficiário com renda fa-
miliar mensal superior a três e igual ou inferior 
a seis salários mínimos; e

• 80%, quando os imóveis residenciais 
forem destinados a beneficiário com renda 
familiar mensal superior a seis e até dez sa-
lários mínimos.

Os serviços registrais que descumprirem essas 
determinações ficarão sujeitos a multa. Finalizando a 
seção, fica alterada a Lei nº 6.015, de 1973, entre ou-
tros aspectos, para adequá-la à previsão de adoção 
do sistema de registro eletrônico.

A MP possui um capítulo dedicado à regulariza-
ção fundiária de assentamentos urbanos, entendida 
como o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, 
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ambientais e sociais que visam à regularização de as-
sentamentos urbanos e a titulação de seus ocupantes, 
de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da propriedade 
urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. Inclui uma série de definições pertinen-
tes ao tema: área urbana, área urbana consolidada, 
demarcação urbanística, legitimação de posse, Zona 
Especial de Interesse Social (ZEIS), assentamentos 
irregulares, regularização fundiária de interesse social 
e regularização fundiária de interesse específico.

Entre essas, merecem destaque, por sua rele-
vância para a regularização fundiária, a demarcação 
urbanística e a legitimação de posse. A primeira é de-
finida como o procedimento administrativo pelo qual o 
Poder Público, no âmbito da regularização fundiária de 
interesse social, demarca imóvel de domínio privado, 
definindo seus limites, área, localização e confrontan-
tes, com a finalidade de identificar seus ocupantes e 
qualificar a natureza e o tempo das respectivas posses. 
A segunda, por sua vez, corresponde ao ato do Poder 
Público destinado a conferir título de reconhecimento 
de posse de imóvel objeto de demarcação urbanística, 
com a identificação do ocupante e do tempo e natu-
reza da posse.

Além de exigir respeito às diretrizes gerais da po-
lítica urbana, estabelecidas na Lei nº 10.257, de 2001 
(Estatuto da Cidade), a MP exige que a regularização 
fundiária observe alguns princípios, como a prioridade 
para a permanência da população de baixa renda na 
área ocupada, participação dos interessados em todo 
o processo e concessão do título preferencialmente à 
mulher. Fica definido que o município deverá dispor 
sobre o procedimento de regularização fundiária em 
seu território, mas a ausência dessas disposições não 
será impeditiva para a implementação da regulariza-
ção fundiária.

A MP prevê que a regularização fundiária poderá 
ser promovida pela União, estados, Distrito Federal e 
municípios, bem como por seus beneficiários, individual 
ou coletivamente, e por cooperativas habitacionais, as-
sociações de moradores ou outras associações civis.

No que tange ao projeto de regularização fundi-
ária, exige que ele contenha, no mínimo, os seguintes 
elementos:

as áreas ou lotes a serem regularizados 
e, se houver necessidade, as edificações que 
serão realocadas;

as vias de circulação existentes ou pro-
jetadas e, se possível, as outras áreas desti-
nadas ao uso público;

as medidas necessárias para a promo-
ção da sustentabilidade urbanística, social e 

ambiental da área ocupada, incluindo as com-
pensações urbanísticas e ambientais previs-
tas em lei;

as condições para promover a segurança 
da população em situações de risco;

as medidas previstas para adequação 
da infraestrutura básica.

O projeto não será exigido para fins de regulari-
zação fundiária estritamente dominial em situações de 
direitos reais constituídos na forma da lei. A análise e 
aprovação, pelo município, do projeto mencionado, é 
condição para a realização da regularização fundiária 
de interesse social e de interesse específico. Na regu-
larização fundiária de interesse específico, exige-se, 
também, a emissão das respectivas licenças urbanís-
tica e ambiental.

No que concerne à regularização fundiária de 
interesse social, a MP dispõe que o projeto deverá 
considerar as características da ocupação e da área 
ocupada, para definir parâmetros urbanísticos e ambien-
tais específicos, além de identificar os lotes, as vias de 
circulação e as áreas destinadas ao uso público. Esta-
belece que o município poderá, por decisão motivada, 
admitir a regularização fundiária de interesse social 
em Áreas de Preservação Permanente, ocupadas até 
31 de dezembro de 2007 e inseridas em área urbana 
consolidada, desde que estudo técnico comprove que 
esta intervenção implica a melhoria das condições am-
bientais em relação à situação de ocupação irregular 
anterior. O referido estudo técnico deverá ser elaborado 
por profissional legalmente habilitado, compatibilizar-
se com o projeto de regularização fundiária e conter, 
no mínimo, os seguintes elementos:

caracterização da situação ambiental da 
área a ser regularizada;

especificação dos sistemas de sanea-
mento básico;

proposição de intervenções para o con-
trole de riscos geotécnicos e de inundações;

recuperação de áreas degradadas e da-
quelas não passíveis de regularização;

garantia de acesso público às praias e 
aos corpos d’água, se for o caso;

comprovação da melhoria das condições 
de sustentabilidade urbano-ambiental, consi-
derados o uso adequado dos recursos hídricos 
e a proteção das unidades de conservação, 
se for o caso, e da melhoria da habitabilidade 
dos moradores, propiciada pela regularização 
proposta.
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Fica estabelecido que, na regularização fundiária 
de interesse social, caberá ao Poder Público, direta-
mente ou por meio de seus concessionários ou per-
missionários de serviços públicos, a implantação do 
sistema viário e da infraestrutura básica, ainda que a 
intervenção seja promovida por outros legitimados.

No que concerne à demarcação urbanística, 
fica estabelecido que o respectivo auto, a cargo do 
Poder Público, deverá ser instruído com:

planta e memorial descritivo da área a ser 
regularizada, nos quais constem suas medidas 
perimetrais, área total, confrontantes, coorde-
nadas preferencialmente georreferenciadas 
dos vértices definidores de seus limites, bem 
como seu número de matrícula ou transcrição 
e a indicação do proprietário, se houver;

planta de sobreposição do imóvel de-
marcado com a situação da área constante 
no registro de imóveis; e

certidão da matrícula ou transcrição da 
área a ser regularizada, emitida pelo regis-
tro de imóveis ou, diante de sua inexistência, 
das circunscrições imobiliárias anteriormente 
competentes.

Se a área objeto de demarcação urbanística 
abranger área pública, esta será excluída do auto.

Na sequência, o auto será encaminhado ao 
registro de imóveis, que procederá às buscas para 
identificação dos eventuais proprietários privados da 
área a ser regularizada. A MP detalha os procedimentos 
e prazos a serem seguidos pelo registro de imóveis 
com essa finalidade. Decorrido o prazo previsto para 
impugnação sem que esta ocorra, a demarcação 
urbanística será registrada na matrícula da área a 
ser regularizada. Havendo impugnação, o registro de 
imóveis deverá notificar o Poder Público para que se 
manifeste sobre a alteração do auto de demarcação ou 
a adoção de outra medida que possa afastar a oposição 
em relação à regularização fundiária.

A partir do registro do auto de demarcação 
urbanística, o Poder Público deverá elaborar o projeto 
de regularização fundiária correspondente e submeter 
o parcelamento, dele decorrente, a registro. Após 
essa providência, o Poder Público concederá título 
de legitimação de posse aos ocupantes cadastrados, 
averbado na matricula do imóvel. A legitimação de 
posse devidamente registrada constitui direito em favor 
do detentor da posse direta para fins de moradia e será 
concedida desde que os beneficiários:

não sejam concessionários, foreiros ou 
proprietários de outro imóvel urbano ou rural;

não sejam beneficiários de legitimação 
de posse concedida anteriormente; e

os lotes ou frações ideais não sejam su-
periores a duzentos e cinqüenta metros qua-
drados.

Sem prejuízo dos direitos decorrentes da posse 
exercida anteriormente, após cinco anos de averbação 
do título de legitimação de posse, o seu detentor pode-
rá requerer ao registro de imóveis a conversão desse 
título em registro de propriedade, tendo em vista sua 
aquisição por usucapião, nos termos do art. 183 da 
Constituição Federal.

No caso da regularização fundiária de interesse 
específico, a MP exige que o projeto observe todas as 
restrições previstas pela legislação ambiental. A auto-
ridade licenciadora poderá exigir contrapartida e com-
pensações urbanísticas e ambientais e deverá definir 
as responsabilidades relativas à implantação do siste-
ma viário, da infraestrutura básica e dos equipamentos 
comunitários. Com base na análise dos investimentos 
realizados pelos beneficiários da regularização fundi-
ária de interesse específico e de seu poder aquisitivo, 
a autoridade licenciadora poderá estabelecer o com-
partilhamento de responsabilidades em termos de in-
fraestrutura, equipamentos e outras demandas.

Fica definido, pela MP, procedimento simplificado 
para o registro da regularização fundiária de interesse 
social, que exige apenas certidão atualizada da ma-
trícula do imóvel, projeto de regularização fundiária 
aprovado, instrumento de instituição e convenção de 
condomínio, se couber, e, no caso das pessoas jurídi-
cas legitimadas para proceder à regularização, certidão 
atualizada de seus atos constitutivos.

Em qualquer hipótese, o registro da regularização 
fundiária deve importar na abertura de matrícula para 
toda a área objeto de regularização, se não houver; e 
para cada uma das parcelas resultantes do projeto de 
regularização fundiária. Não serão cobradas custas e 
emolumentos para o registro do auto de demarcação 
urbanística, do título de legitimação e de sua conversão 
em título de propriedade, e dos parcelamentos oriundos 
da regularização fundiária de interesse social.

Fica estabelecido que as matrículas oriundas de 
parcelamento resultante de regularização fundiária de 
interesse social não poderão ser objeto de remembra-
mento e que as glebas parceladas para fins urbanos 
anteriormente a 19 de dezembro de 1979, que não 
possuírem registro, poderão ter sua situação jurídica 
regularizada, com o registro do parcelamento, desde 
que ele esteja implantado e integrado à cidade.

Além disso, são alteradas a Lei nº 10.257, de 2001 
(Estatuto da Cidade), e a Lei nº 6.015, de 1973, tendo 
em vista a inserção de referência à demarcação urba-
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nística e à legitimação de posse. Por fim, dispensa-se 
o reconhecimento de firma, nos contratos ou termos 
firmados pelo Poder Público no âmbito de programas 
de regularização fundiária.

A Exposição de Motivos Interministerial nº 33, que 
acompanha a Medida Provisória em foco, destaca as 
seguintes razões como fundamentos do ato:

• os impactos negativos sobre a atividade 
econômica, renda e nível de emprego do País 
decorrentes da crise financeira mundial, que 
impõem medidas no curto prazo para garantir 
a melhoria da qualidade de vida da população 
de baixa renda e a manutenção do nível de 
atividade econômica;

a necessidade de criação de mecanis-
mo que reduza o risco de crédito associado 
às operações de financiamento habitacional, 
incentive o retorno dos empréstimos e viabi-
lize a continuidade dos investimentos, princi-
palmente no setor da construção civil, grande 
gerador emprego e renda às camadas de me-
nor poder aquisitivo;

a concentração do déficit habitacional 
no segmento populacional de baixa renda, 
em razão da dificuldade dessa população em 
acessar financiamento e outros mecanismos 
de aquisição de moradia que demandem com-
provação, regularidade e suficiência de renda, 
da decadência do SFH nos anos 80 e do fe-
nômeno da urbanização acelerada.

Aberto o prazo regimental, foram oferecidas 307 
emendas à MP, todas elas descritas e analisadas no 
quadro anexo.

II – Voto do Relator

Da admissibilidade

O art. 62 da Constituição Federal estabelece 
que, em situação de relevância e urgência, é admis-
sível a adoção de Medida Provisória pelo Presidente 
da República, que deverá submetê-la de imediato ao 
Congresso Nacional.

A admissibilidade de Medida Provisória restringe-
se, assim, aos pressupostos de relevância e urgência. 
Entendemos que tais pressupostos estão mais do que 
claros no caso em tela. Dada a preeminência e a ne-
cessidade de implementar tempestivamente as provi-
dências adotadas pela MP nº 459/2009, tornam-se exí-
guos os prazos exigidos para a tramitação de projetos 
de lei, mesmo que em regime de urgência.

Cumpre compreender que o programa Minha 
Casa, Minha Vida (PMCMV), além de enfrentar dire-
tamente nosso vergonhoso déficit habitacional de 7,9 

milhões de domicílios1, tem enorme potencial em ter-
mos de geração de novos empregos no setor da cons-
trução civil. Esse potencial temos certeza, merece a 
devida atenção por parte daqueles que participam do 
processo decisório em políticas públicas. Tem-se em 
mãos trunfo extremamente relevante na fase atual de 
crise econômica, o que reforça os aspectos de rele-
vância e urgência desta MP.

Dessa forma, não poderíamos ter outra posição 
senão o voto pela admissibilidade da Medida Provisó-
ria nº 459, de 2009.

Da constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa

Atendidos os pressupostos de relevância e ur-
gência, constata-se que as matérias tratadas no di-
ploma legal sob análise não se enquadram no rol das 
vedações impeditivas à edição de medidas provisórias, 
listadas nos incisos I a IV do art. 62 e no art. 246 da 
Constituição Federal, e nem se inserem entre aquelas 
cuja competência é exclusiva do Congresso Nacional 
ou de qualquer uma de suas Casas.

O texto em tela tampouco contém dispositivos 
que afrontem os preceitos de nossa Lei Maior ou os 
princípios que fundamentam nosso sistema jurídico.

Quanto à técnica legislativa, entendemos estarem 
atendidos os requisitos da Lei Complementar nº 95, de 
06 de fevereiro de 1998. Ajustes pontuais de técnica 
legislativa, quando necessários, serão realizados no 
corpo do projeto de lei de conversão (PLV).

Quanto às emendas apresentadas por Parla-
mentares, temos restrição nesse campo em relação 
às Emendas nºs 232, 234, 235, 236, 237, 247, 249, 
250, 251, 252, 253, 271, 273, 274, 275, 280, 284, 285, 
286, 287, 291, 293, 294, 295 e 300. Todas elas tratam 
de matéria estranha ao objeto da Medida Provisória. 
Como o inciso II do art. 7º da Lei Complementar nº 95, 
de 1998, dispõe textualmente que “a lei não conterá 
matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada 
por afinidade, pertinência ou conexão”, essas emendas 
enfrentam problema quanto à juridicidade.

Em face disso, o voto é pela constitucionalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa da Medida Provi-
sória nº 459, de 2009.

Em relação às emendas, somos pela constitu-
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, à 
exceção das Emendas nºs 232, 234, 235, 236, 237, 
247, 249, 250, 251, 252, 253, 271, 273, 274, 275, 280, 
284, 285, 286, 287, 291, 293, 294, 295 e 300, que são 
declaradas como injurídicas.

1. Cf. estudo Déficit Habitacional no Brasil 2006, preparado pela 
Fundação João Pinheiro para o Ministério das Cidades, disponível 
em: HTTP://www.cidades.gov.br/. Acesso em: 4 mai. 2009.



21260 Quinta-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2009

Da adequação financeira e orçamentária

Cabe, preliminarmente ao exame de mérito, apre-
ciar a matéria quanto à sua adequação orçamentária 
e financeira que, nos termos do art. 5º, § 1º, da Reso-
lução nº 1, de 2002-CN, consiste em analisar a reper-
cussão sobre a receita ou a despesa pública da União 
e da implicação quanto ao atendimento das normas 
orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a 
conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – 
LRF), a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e a Lei Orçamentária da União.

A Medida Provisória nº 459, de 2009, institui me-
canismos de incentivo à produção e à aquisição de no-
vas unidades habitacionais pelas famílias com renda de 
até dez salários mínimos. Para isso, autoriza a criação 
de fundos específicos, a transferência de recursos e a 
concessão de subvenções econômicas.

A concessão de subvenção econômica nos mol-
des propostos, normalmente implica o comprometimen-
to de recursos por períodos superiores a dois anos, o 
que caracteriza a criação de uma despesa obrigatória 
de caráter continuado, nos termos do art.17 da LRF:

“Art. 17. Considera-se obrigatória de ca-
ráter 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”.

Diante disso, a Medida Provisória deve conter 
a estimativa do impacto orçamentário e financeiro, 
conforme previsto no art.16 da LRF. Como se trata de 
destinação de recursos para cobrir necessidades de 
pessoas físicas, também deverá atender às exigências 
do art. 26 da LRF: ser autorizada por lei específica, 
atender às condições estabelecidas na lei de diretri-
zes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou 
em seus créditos adicionais.

Verifica-se que a Medida Provisória contém a 
estimativa de gastos, e que a inclusão dos valores no 
orçamento dependerá em cada caso de projetos de lei 
para abertura de crédito adicionais, onde se verificará 
o cumprimento das demais exigências.

A Medida Provisória nº 459, de 2009, recebeu 
307 emendas.

A Emenda nº 46 propõe a elevação dos recur-
sos destinados à subvenção econômica no âmbito do 
PNHU de R$2,5 bilhões para R$5 bilhões. A Emenda 
nº 281, assegura assistência técnica pública e gratuita 

para o projeto e a construção de habitação de interes-
se social no PMCMV. Nestes casos, as propostas am-
pliam as despesas já previstas na MP, o que dificultará 
o atendimento da meta de superávit primário prevista 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2009 (Lei nº 
11.768, de 14 de agosto de 2008).

As Emendas nºs 122 e 156, propõem a dedu-
ção, para efeito de apuração do imposto de renda, 
das despesas efetuadas por notários para implantação 
de sistema eletrônico de processamento. A Emenda 
nº 255 estabelece que não será cobrado laudêmio na 
aquisição de imóveis destinados a parcelamento decor-
rente do PMCMV e a Emenda nº 270 determina que, 
no decreto que regulamentar o PMCMV, deverá estar 
prevista a desoneração do IPI dos produtos de reves-
timento não vidrados, não esmaltados, e dos produtos 
de revestimento vidrados esmaltados.

Tais solicitações tem como efeito a redução das 
receitas públicas federais, em função da ampliação de 
benefícios de natureza tributária, o que impõe o cum-
primento das regras constantes do art. 14 da LRF:

“Art. 14. A concessão ou ampliação de 
incentivo ou benefício de natureza tributária 
da qual decorra renúncia de receita deverá 
estar acompanhada de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orça-
mentárias e a pelo menos uma das seguintes 
condições:

I – demonstração pelo proponente de 
que a renúncia foi considerada na estimativa 
de receita da lei orçamentária, na forma do 
art. 12, e de que não afetará as metas de re-
sultados fiscais previstas no anexo próprio da 
lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de 
compensação, no período mencionado no 
caput, por meio do aumento de receita, pro-
veniente da elevação de alíquotas, ampliação 
da base de cálculo, majoração ou criação de 
tributo ou contribuição”.

Não se verificam, porém, nessas emendas, o 
cumprimento das exigências de que tratam os disposi-
tivos mencionados, tornando-as também inadequadas 
orçamentária e financeiramente.

As demais emendas promovem ajustes no tex-
to da MP, sem conseqüências sobre o aumento de 
despesas ou redução de receitas. De acordo com o 
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Regimento Interno da Câmara dos Deputados, so-
mente aquelas proposições que “importem aumento 
ou diminuição de receita ou de despesa pública” estão 
sujeitas ao exame de compatibilidade ou adequação 
orçamentária e financeira.

Em face do exposto, nosso voto é pela adequa-
ção orçamentária e financeira da Medida Provisória 
nº 459, de 2009.

Em relação às emendas, somos pela não impli-
cação em aumento de despesas ou redução de recei-
tas públicas federais, à exceção das Emendas nºs 45, 
122, 156, 255, 270 e 281, cujo voto é pela inadequação 
orçamentária e financeira.

Do mérito

A Medida Provisória nº 459, de 2009, procura 
solucionar um dos mais graves problemas sociais do 
País: nosso déficit habitacional, O estudo Déficit Ha-
bitacional no Brasil 2006, preparado pela Fundação 
João Pinheiro (FJP) para o Ministério das Cidades, 
com base nos resultados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad) 2006, do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estima nossa 
carência de moradias, naquele ano, em 7,9 milhões 
de novas unidades. As conclusões do referido estudo 
apontam que, dessa carência, cerca de 6,5 milhões de 
unidades, aproximadamente 82%, estão localizadas 
em áreas urbanas.

Outra informação importante que nos traz o cita-
do estudo diz respeito ao cruzamento das informações 
relativas ao déficit habitacional com aquelas relativas 
à renda das famílias que demandam moradia. Consi-
derando apenas a parcela urbana do déficit, 90,7% da 
carência reportada atingem famílias com renda média 
mensal de até três salários mínimos. Somadas às fa-
mílias na faixa de renda imediatamente superior, entre 
três e cinco salários mínimos, representam 96,2% do 
déficit habitacional e, se incluirmos o segmento com 
renda até dez salários mínimos, chegamos a 99,1% 
do déficit.

Fica claro, portanto, que a concepção e a imple-
mentação de uma ação visando a melhoria das con-
dições habitacionais da população brasileira deve ter 
como alvo primordial a sua parcela mais carente, onde 
a falta de moradia adequada assume sua configuração 
mais preocupante. Considerando que esse segmento 
social não consegue arcar com o custo dos financia-
mentos convencionais, sem o auxilio de subsídios, 
impõe-se sejam previstos mecanismos especiais que 
permitam o atendimento dessas famílias.

Importante reforçar que o montante citado aci-
ma se refere apenas à parcela quantitativa do défi-
cit, ou seja, aquela que demanda a construção de 
novas moradias para sua solução. Entretanto, existe 
um segmento considerável de famílias que, embora 
disponham de um “teto” não desfrutam de condi-
ções adequadas de moradia. Entre os critérios de 
inadequação apontados pelo estudo da FJP, o mais 
importante é a carência de infraestrutura, que atinge 
11,2 milhões de moradias.

Definida como a ausência de atendimento ade-
quado em um ou mais dos serviços considerados bá-
sicos (iluminação elétrica, rede de abastecimento de 
água, rede de esgotamento sanitário ou fossa séptica 
e coleta de lixo), a carência de infraestrutura atinge, 
particularmente as regiões Norte, Centro-Oeste e Nor-
deste, onde está presente em mais de 40% dos seus 
domicílios urbanos. Ao se verificar a análise dos dados 
segundo a renda média familiar mensal, confirma-se 
o esperado: a grande maioria é de famílias com renda 
de até três salários mínimos.

Esse dado mostra que o sucesso de qualquer 
ação de combate ao déficit habitacional depende, 
também, da montagem de um conjunto de interven-
ções concomitantes, buscando fazer frente a todas as 
facetas do déficit.

Assim, não basta construir novas casas: cumpre 
haver meios para que haja oferta concomitante de in-
fraestrutura. Assim, dois aspectos devem ser conside-
rados ao se tratar a questão habitacional: atenção para 
com a baixa renda e diversidade de atuação.

A MP sob exame foca a sua atenção no primei-
ro aspecto, ao criar um programa, o PMCMV, que tem 
como finalidade criar mecanismos de incentivo à pro-
dução e à aquisição de novas unidades habitacionais 
para famílias com renda de até dez salários mínimos. 
Em sua variante urbana, o PMCMV inclui a concessão 
de subvenção para as famílias de menor renda (até 
seis salários mínimos), com vistas a complementar a 
capacidade financeira do proponente para pagamento 
do preço do imóvel residencial ou o valor necessário 
a assegurar equilíbrio econômico-financeiro das ope-
rações de financiamento. A variante rural do PMCMV 
também prevê a concessão de subvenção, em menor 
volume, pois o déficit nessa área também é menor.

Trata-se, como já explanamos, de um ponto da 
maior importância para o sucesso do programa, que 
acreditamos estar abordado de forma correta na pro-
posta do Poder Executivo.
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Mas, cabe aqui destacar, a MP não se preocupa 
apenas com o déficit habitacional. O Presidente Lula, 
logo após sua edição, deixou claro seu desejo de ver o 
setor da construção civil tomar-se “a mola propulsora” 
da geração de empregos no Brasil. Em edição de seu 
programa semanal Café com o Presidente, ele classi-
ficou o pacote habitacional como um dos importantes 
instrumentos para ajudar a reduzir os efeitos da crise 
financeira internacional no país.

Exatamente por essa razão, o PMCMV foca sua 
atuação na construção e aquisição de novas moradias. 
Entendemos, contudo, que pode haver uma ampliação 
nesse horizonte, de forma a abranger, também, a pro-
dução de lotes urbanizados. Essa é uma das formas 
mais baratas de se prover moradia adequada para as 
famílias de baixa renda, uma vez que, via de regra o 
valor da terra urbana provida de infraestrutura cons-
titui uma das parcelas mais significativas do custo de 
uma moradia. Ademais, não podemos esquecer que 
a autoconstrução é tão praticada em nosso país, que 
já assumiu até valor cultural.

Além disso, mesmo que em menor volume do 
que na construção de novas moradias, a produção de 
lotes urbanizados também movimenta positivamente 
o setor da construção civil.

Sugere-se, assim, que o projeto de lei de conver-
são (PLV) inclua as alterações pontuais necessárias 
para viabilizar o financiamento, no âmbito do PNHU, 
de lotes urbanizados. Com isso, são atendidas as 
Emendas 008 e 20 e, parcialmente, a Emenda 35. 
Por coerência, no artigo que trata da concessão de 
subvenção econômica ao BNDES para operações de 
financiamento de infraestrutura em projetos de habi-
tação popular, devem ser contemplados, também, os 
projetos de loteamentos, na forma do que preconiza 
a Emenda 105.

No que se refere ao PNHR, foram atendidas as 
Emendas 82, 83 e 84, que tratam dos beneficiários 
do programa. No PLV, em relação ao texto original da 
MP, explicitou-se o atendimento aos agricultores fami-
liares, definidos nos termos da Lei nº 11.326, de 24 
de junho de 2006.

Uma das principais polêmicas em tomo da MP 
surgiu a partir da manifestação do Presidente Lula de 
que o pacote seria voltado, sobretudo, para atender 
regiões metropolitanas e cidades com mais de cem 
mil habitantes.

Embora esses núcleos urbanos concentrem efe-
tivamente uma boa parte do déficit habitacional ur-
bano, a revelação foi mal recebida pelo Congresso 

Nacional, motivando mais de cinquenta emendas ao 
texto da MP.

A razão é bastante simples. Ao longo dos anos, 
esses centros urbanos concentraram, de uma forma 
ou de outra, os investimentos públicos e privados e, 
assim, atraíram um volume de população maior do que 
aquele que o poder público poderia atender com seus 
serviços. Tal fato deu origem às situações de carência 
que hoje observamos, não apenas na área habitacio-
nal, mas também na educação, na saúde e em outras 
áreas. Se o novo programa mantiver a concentração 
de investimentos vai apenas reproduzir a história, le-
vando, a médio e longo prazo, a um agravamento dos 
problemas hoje vividos. É necessário que sejam feitos 
investimentos em pequenos municípios para cortar o 
círculo vicioso das migrações em busca de melhores 
condições de vida.

No PLV, foram feitos ajustes para atender essa 
preocupação em duas direções: em primeiro lugar, 
explicitou-se que o PMCMV será direcionado a famílias 
que residam em qualquer dos Municípios brasileiros; 
em segundo lugar, previu-se R$1 bilhão para atender 
Municípios com população de até cinqüenta mil habi-
tantes, com foco nos beneficiários com renda mensal 
familiar de até três salários mínimos.

Com as referidas alterações, consideram-se aten-
didas diretamente as Emendas nºs 004, 007, 010, 011, 
012, 014, 017, 018, 019, 021, 030, 031, 034, 068, 257, 
258, 260, 264, 272, 282, 283, 289, 290, 297, 299, 302 
e 307, bem como indiretamente as Emendas nºs 015, 
016, 022, 023, 024, 029, 033, 036, 055, 060, 061, 062, 
063, 064, 069, 074, 076, 080, 086, 222, 240, 242, 246, 
256, 266, 296 e 298.

A preocupação com a inter-relação consistente 
entre o novo programa habitacional com a diversidade 
que marca a realidade urbana motivou a apresenta-
ção de mais algumas emendas pelos Parlamentares, 
como as que trazem a idéia de inserção de referên-
cia explícita às políticas estaduais e municipais de 
atendimento habitacional. É o caso das Emendas nºs 
013, 025, 026, 027, 028 e 087, propostas que tratam 
de critérios de prioridade para atendimento no âm-
bito do PMCMV.

Outro ponto positivo a destacar na MP é a criação 
do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab), 
que tem por finalidade garantir o pagamento aos agen-
tes financeiros de prestação mensal de financiamen-
to habitacional, no âmbito do Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH), devida por mutuário final, em caso 
de desemprego e redução temporária da capacidade 
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de pagamento, bem como assumir o saldo devedor 
do financiamento imobiliário, em caso de morte e in-
validez permanente do mutuário, e as despesas de 
recuperação relativas a danos físicos ao imóvel. Numa 
época de crise, como a que estamos vivendo, o fundo 
vai oferecer às famílias a segurança necessária para 
assumirem um compromisso de longo prazo, como é 
o caso de um financiamento habitacional.

Foram feitos aperfeiçoamentos pontuais nesse 
ponto: a inclusão de créditos de base imobiliária entre 
os ativos do fundo, atendendo demanda da Emenda 
nº 100, bem como a inserção da referência às comis-
sões cobradas, de forma a dar maior consistência à 
operacionalização do FGHab. No mesmo capítulo, 
foi inserto dispositivo dispondo que as cobranças de 
caráter securitário não deverão ultrapassar 10% da 
prestação mensal do mutuário. Não se há de esque-
cer que os seguros respondem hoje por uma parte 
inaceitavelmente alta da prestação da casa própria, 
por vezes mais de 30%. Trata-se de medida de gran-
de alcance social.

Ainda abordando a prestação, preocupação re-
levante trazida por Parlamentares está no sistema de 
amortização adotado em cada contrato. O texto origi-
nal prevê a liberdade contratual nesse sentido, mas 
procura assegurar o oferecimento como alternativo do 
Sistema de Amortização Constante (SAC). Quanto a 
essa parte do texto, optou-se por um ajuste de técnica 
legislativa, que coloca as regras sobre amortização no 
como da Lei nº 4.380, de 1964, já que ele se aplica a 
todo o SFH e não apenas ao PMCMV, e por explicitar 
claramente a possibilidade de aplicação também da 
Tabela Price e do Sistema de Amortização Crescente 
(SACRE). Está atendida a Emenda nº 106. Nas altera-
ções à Lei do SFH, foram explicitadas, também, regras 
sobre a transparência das informações contratuais, sob 
inspiração da Emenda nº 259.

Consta do texto original a vedação de remem-
bramento dos lotes destinados a construção de mora-
dias no âmbito do PMCMV. Entendemos que alguma 
preocupação nesse sentido é válida, mas que não 
se podem ferir os princípios da autonomia municipal 
e da liberdade contratual. Em razão disso, apoiamos 
a proposta da Emenda 115, que restringe há quinze 
anos a vedação ao remembramento. Foi incluído no 
PLV dispositivo com esse conteúdo.

A MP prevê a adoção obrigatória de sistema de 
registro de imóveis eletrônico, medida importante para 
modernizar os serviços. No PLV, a medida foi ampliada, 
de forma a abarcar todo o sistema de registros públi-

cos, atendendo, com isso, as Emendas nºs 116, 117, 
118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
134, 135, 151, 152, 153, 154 e 155.

A MP traz regras gerais para a regularização 
fundiária, tanto de interesse social quanto de interes-
se específico. Entre as principais medidas, estão os 
institutos da demarcação urbanística e da legitimação 
de posse. Nessa parte, os ajustes no PLV foram pon-
tuais, destacando-se a previsão de demarcação urba-
nística para áreas privadas e públicas, e não apenas 
para áreas privadas como constante no texto da MP, 
acatando a Emenda 164. Outros ajustes foram: a pre-
visão da possibilidade de regularização por etapas, 
atendendo a Emenda nº 189; a inserção das funda-
ções, organizações da sociedade civil de interesse 
público e organizações sociais entre os habilitados 
para a promoção da regularização fundiária, proposta 
da Emenda nº 178; e a explicitação da possibilidade 
de regularização de parcelamentos do solo informais, 
objeto da Emenda nº 157.

Tratando da inter-relação entre a regularização 
fundiária e a questão ambiental, no PLV consta a in-
serção de parágrafo deixando claro que a aprovação 
do projeto de regularização pelo Município equivale ao 
licenciamento ambiental e urbanístico da iniciativa e, 
também, a previsão de termo de compromisso para as 
medidas de compensação ambiental na regularização 
de interesse específico, nesse último ponto em respos-
ta à Emenda nº 214. Por fim, foi construído dispositivo 
dispondo especificamente sobre a regularização de 
assentamentos que se situam em áreas de domínio 
público e que são ocupados predominantemente por 
população de classe média que tenha o imóvel irre-
gular como único imóvel residencial, contemplando 
a preocupação das Emendas nºs 161 e 166. Nessa 
situação específica, entendem-se poderem ser apli-
cadas as normas relativas aos empreendimentos de 
interesse social.

Na parte final do PLV, foram reunidos todos os 
dispositivos da MP que alteram leis atualmente em 
vigor, sanando-se problema de técnica legislativa pre-
sente no texto da MP. Ainda nessa parte, foi incluída 
expressamente a possibilidade de saque do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para aquisição 
de lote urbanizado, acatando as Emendas nºs 111, 227 
e 231, bem como pequeno ajuste nas regras sobre as 
ações de cobrança ou execução de cotas de condomínio 
ou de imposto sobre a propriedade predial e territorial 
urbana, com base na Emenda nº 265.
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 459, DE 2009

Dispõe sobre o Programa Minha Casa 
Minha Vida – PMCMV, a regularização fundi-
ária de assentamentos localizados em áreas 
urbanas e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Do Programa Minha Casa, Minha Vida – Pmcmv

SEÇÃO I 
Da Estrutura e Finalidade do PMCMV

Art. 1º O Programa Minha Casa, Minha Vida 
(PMCMV) compreende:

I – o Programa Nacional de Habitação Urbana 
(PNHU);

II – o Programa Nacional de Habitação Rural 
(PNHR);

III – a autorização para a União transferir recur-
sos ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e 
ao Fundo de Desenvolvimento Social (FDS);

IV – a autorização para a União conceder sub-
venção econômica tendo em vista a implementação 
do PMCMV em Municípios com população de até 50 
(cinqüenta) mil habitantes;

V – a autorização para a União participar do Fun-
do Garantidor da Habitação Popular (FGHab); e

VI – a autorização para a União conceder sub-
venção econômica ao Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES).

Art. 2º O PMCMV tem como finalidade criar me-
canismos de incentivo à produção e à aquisição de 
novas unidades habitacionais pelas famílias com ren-
da mensal de até dez salários mínimos, que residam 
em qualquer dos Municípios brasileiros.

Art. 3º Para a definição dos beneficiários do 
PMCMV devem ser respeitadas, além das faixas de 
renda, as políticas estaduais e municipais de atendi-
mento habitacional, priorizando-se, entre os critérios 
adotados, o tempo de residência ou de trabalho do 
candidato no Município e a adequação ambiental e 
urbanística dos projetos apresentados.

Parágrafo único. Em áreas urbanas, os crité-
rios de prioridade para atendimento devem contem-
plar também:

I – a doação, pelos Estados, pelo Distrito Federal 
e pelos Municípios, de terrenos localizados em área 
urbana consolidada para implantação de empreendi-
mentos vinculados ao programa;

II – a implementação, pelos Estados, pelo Dis-
trito Federal e pelos Municípios, de medidas de deso-

neração tributária, para as construções destinadas à 
habitação de interesse social;

III – a implementação, pelos Municípios, dos ins-
trumentos da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 
voltados ao controle da retenção das áreas urbanas 
em ociosidade.

SEÇÃO II 
Do Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU

Art. 4º O Programa Nacional de Habitação Urba-
na (PNHU) tem como objetivo subsidiar a produção e 
a aquisição de imóvel para os segmentos populacio-
nais com renda familiar mensal de até seis salários 
mínimos.

Parágrafo único. Incluem-se entre as ações pas-
síveis de serem realizadas no âmbito do PNHU:

I – produção ou aquisição de novas unidades 
habitacionais em áreas urbanas;

II – produção ou aquisição de lote urbanizado 
em áreas urbanas, desde que o beneficiário assuma 
o compromisso contratual de iniciar a construção da 
unidade residencial no prazo de até seis meses.

Art. 5º Fica a União autorizada a conceder sub-
venção econômica no âmbito do PNHU até o montan-
te de R$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos 
milhões de reais).

Parágrafo único. Enquanto não efetivado o aporte 
de recursos de que trata o caput, caso o agente opera-
dor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
tenha suportado ou venha a suportar, com recursos 
das disponibilidades atuais do referido fundo, a parcela 
da subvenção econômica de que trata o caput, terá 
direito ao ressarcimento das quantias desembolsadas, 
devidamente atualizadas pela taxa Selic.

Art. 6º A subvenção econômica de que trata o 
art. 5º será concedida exclusivamente a mutuários 
com renda familiar mensal de até seis salários míni-
mos, somente no ato da contratação da operação de 
financiamento, com o objetivo de:

I – facilitar a aquisição do imóvel residencial; ou
II – complementar o valor necessário a assegurar 

o equilíbrio econômico-financeiro das operações de 
financiamento realizadas pelas entidades integrantes 
do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), compreen-
dendo as despesas de contratação, de administração 
e cobrança e de custos de alocação, remuneração e 
perda de capital.

§ 1º A subvenção econômica no âmbito do PNHU 
será concedida uma única vez para cada beneficiário 
final e será cumulativa, até o limite máximo a ser fi-
xado em ato do Poder Executivo, com os descontos 
habitacionais concedidos com recursos do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nas operações 
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de financiamento realizadas na forma do art. 9º da Lei 
nº 8.036, de 11 de maio de 1990.

§ 2° A subvenção poderá ser cumulativa com sub-
sídios concedidos no âmbito de programas habitacio-
nais dos Estados, Distrito Federal ou Municípios.

Art. 7° Em casos de utilização dos recursos da 
subvenção de que trata o art. 5° em finalidade diver-
sa da definida nesta Lei, ou em desconformidade ao 
disposto no art. 6°, será exigida a devolução ao erário 
do valor da subvenção concedida, acrescido de juros 
e atualização monetária, com base na remuneração 
dos recursos que serviram de lastro à concessão da 
subvenção, sem prejuízo das penalidades previstas 
em lei.

Art. 8° Caberá ao Poder Executivo a regulamen-
tação do PNHU, especialmente em relação:

I – á fixação das diretrizes e condições 
gerais;

II – à distribuição regional dos recursos 
e à fixação dos critérios complementares de 
distribuição desses recursos;

III – aos valores e limites máximos de 
subvenção;

IV – ao estabelecimento dos critérios 
adicionais de priorização da concessão da 
subvenção econômica; e

V – ao estabelecimento das condições 
operacionais para pagamento e controle da 
subvenção econômica.

Art. 9° A gestão operacional dos recursos de 
subvenção do PNHU será efetuada pela Caixa Eco-
nômica Federal.

Parágrafo único. Os Ministros de Estado das Ci-
dades e da Fazenda fixarão, em ato conjunto, a remu-
neração da Caixa Econômica Federal pelas atividades 
exercidas no âmbito do PNHU.

Art. 10. Compete aos Ministérios da Fazenda e 
das Cidades a regulamentação e gestão do PNHU no 
âmbito das suas respectivas competências.

SEÇÃO III 
Do Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR

Art. 11. O Programa Nacional de Habitação Ru-
ral (PNHR) tem como finalidade subsidiar a produção 
ou a aquisição de moradia aos agricultores familiares, 
definidos nos termos do art. 3° da Lei n° 11.326, de 24 
de julho de 2006, e trabalhadores rurais.

Art. 12. Fica a União autorizada a conceder sub-
venção econômica no âmbito do PNHR até o montante 
de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais).

Parágrafo único. Enquanto não efetivado o aporte 
de recursos de que trata o caput, caso o agente opera-

dor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
tenha suportado ou venha a suportar, com recursos 
das disponibilidades atuais do referido fundo, a parcela 
da subvenção econômica de que trata o caput, terá 
direito ao ressarcimento das quantias desembolsadas, 
devidamente atualizadas pela taxa Selic.

Art. 13. A subvenção econômica de que trata o 
art. 12 será concedida somente no ato da contratação 
da operação de financiamento com o objetivo de:

I – facilitar a aquisição do imóvel resi-
dencial;

II – complementar o valor necessário a 
assegurar o equilíbrio econômico-financeiro 
das operações de financiamento realizadas 
pelos agentes financeiros; ou

III – complementar a remuneração do 
agente financeiro, nos casos em que o subsídio 
não esteja vinculado a financiamento.

§ 1° A subvenção econômica no âmbito 
do PNHR será concedida uma única vez para 
cada beneficiário final e será cumulativa, até 
o limite máximo a ser fixado em ato do Poder 
Executivo, com os descontos habitacionais con-
cedidos com recursos do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), nas operações 
de financiamento realizadas na forma do art. 
9° da Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990.

§ 2° A subvenção poderá ser cumulativa 
com subsídios concedidos no âmbito de pro-
gramas habitacionais dos Estados, Distrito 
Federal ou Municípios.

§ 3° A concessão da subvenção econô-
mica deverá guardar proporcionalidade com 
a renda familiar e o valor do imóvel, além de 
considerar as diferenças regionais.

Art. 14. Em casos de utilização dos recursos da 
subvenção de que trata o art. 12 em finalidade diver-
sa da definida nesta Lei, ou em desconformidade ao 
disposto no art. 13, será exigida a devolução ao erário 
do valor da subvenção concedida, acrescido de juros 
e atualização monetária, com base na remuneração 
dos recursos que serviram de lastro à concessão da 
subvenção, sem prejuízo das penalidades previstas 
em lei.

Art. 15. O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta Seção, especialmente no que concerne 
à definição das diretrizes e condições gerais de ope-
ração, gestão, acompanhamento, controle e avaliação 
do PNHR.

Art. 16. A gestão operacional do PNHR será efe-
tuada pela Caixa Econômica Federal.
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Parágrafo único. Os Ministros de Estado das Ci-
dades e da Fazenda fixarão, em ato conjunto, a remu-
neração da Caixa Econômica Federal pelas atividades 
exercidas no âmbito do PNHR.

Art. 17. Compete aos Ministérios da Fazenda e 
das Cidades a regulamentação e gestão do PNHR no 
âmbito das suas respectivas competências.

SEÇÃO IV 
Das Transferências de Recursos  

por parte da União e da Subvenção  
para Municípios de Pequeno Porte

Art. 18. Fica a União autorizada a transferir recur-
sos para o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), 
até o limite de R$14.000.000.000,00 (quatorze bilhões 
de reais), e para o Fundo de Desenvolvimento Social 
(FDS), até o limite de R$500.000.000,00 (quinhentos 
milhões de reais).

§ 1° A liberação dos recursos pela União será 
efetuada no âmbito do PMCMV.

§ 2° Enquanto não efetivado o aporte de recursos 
de que trata o caput, caso o agente operador do FAR 
tenha utilizado ou venha a utilizar as disponibilidades 
atuais do referido fundo, em contratações no âmbito 
do PMCMV, terá o FAR direito ao ressarcimento das 
quantias desembolsadas, devidamente atualizadas 
pela taxa Selic.

Art. 19. Fica a União autorizada a conceder subven-
ção econômica, no montante de até R$1.000.000.000,00 
(um bilhão de reais), para implementação do PMCMV 
em Municípios com população de até 50 (cinquenta) 
mil habitantes e atendimento a beneficiários com ren-
da familiar mensal de até três salários mínimos, por 
meio de instituições financeiras autorizadas pelo Banco 
Central do Brasil ou de agentes financeiros do Sistema 
Financeiro da Habitação (SFH).

§ 1° Os recursos referidos no caput serão aloca-
dos mediante oferta pública ás instituições financeiras 
e aos agentes financeiros, a critério dos Ministérios da 
Fazenda e das Cidades.

§ 2° Cada instituição financeira ou agente finan-
ceiro participante só poderá receber recursos até o 
máximo de 15% (quinze por cento) do total ofertado 
em cada oferta pública.

§ 3° A regulamentação deste artigo disporá ne-
cessariamente sobre os seguintes aspectos:

I – os valores e limites das subvenções 
individualizadas a serem destinadas a cada 
beneficiário;

II – a remuneração das instituições fi-
nanceiras ou dos agentes financeiros pelas 
operações realizadas;

III – as condições e modalidades de ofer-
tas públicas de cotas de subvenções, como 
também sua quantidade;

IV – a tipologia e o padrão das moradias 
e da infraestrutura urbana;

V – a permissão pelo Banco Central do 
Brasil, na esfera de sua competência e o seu 
exclusivo critério e discrição, para que as insti-
tuições financeiras referidas no caput possam 
realizar operações no âmbito do PMCMV;

VI – a atribuição ao Conselho Monetá-
rio Nacional (CMN) para definir as instituições 
financeiras e os agentes financeiros do SFH 
referidos no caput, e

VII – a permissão pelos Ministérios da 
Fazenda e das Cidades, na esfera de sua com-
petência e o seu exclusivo critério, para que as 
instituições financeiras e os agentes financeiros 
do SFH definidos pelo CMN possam realizar 
operações no âmbito do PMCMV.

§ 4° Os Estados e os Municípios pode-
rão complementar o valor dos repasses com 
créditos tributários, benefícios fiscais, bens ou 
serviços economicamente mensuráveis, assis-
tência técnica ou recursos financeiros.

§ 5° A aplicação das condições previstas 
neste artigo dar-se-á sem prejuízo da possibi-
lidade de atendimento aos Municípios de que 
trata o caput por outras formas admissíveis 
no âmbito do PMCMV.

SEÇÃO V 
Do Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHab

Art. 20. Fica a União autorizada a participar, até 
o limite de R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), 
de Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab), 
que terá por finalidades:

I – garantir o pagamento aos agentes 
financeiros de prestação mensal de finan-
ciamento habitacional, no âmbito do Sistema 
Financeiro da Habitação, devida por mutuá-
rio final, em caso de desemprego e redução 
temporária da capacidade de pagamento, para 
famílias com renda mensal de até dez salários 
mínimos; e

II – assumir o saldo devedor do financia-
mento imobiliário, em caso de morte e invalidez 
permanente, e as despesas de recuperação 
relativas a danos físicos ao imóvel para mu-
tuários com renda familiar mensal de até dez 
salários mínimos.
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§ 1° As condições e os limites das cober-
turas de que tratam os incisos I e II deste artigo 
serão definidos no estatuto do FGHab.

§ 2° O FGHab terá natureza privada e 
patrimônio próprio dividido em cotas, separado 
do patrimônio dos cotistas.

§ 3° Constituem patrimônio do FGHab:
I – os recursos oriundos da integralização 

de cotas pela União e pelos agentes financeiros 
que optarem por aderir às coberturas previstas 
nos incisos I e II do caput deste artigo;

II – os rendimentos obtidos com a apli-
cação das disponibilidades financeiras em tí-
tulos públicos federais e em ativos com lastro 
em créditos de base imobiliária, cuja aplicação 
esteja prevista no estatuto social; e

III – os recursos provenientes da recupe-
ração de prestações honradas com recursos 
do FGHab;

IV – as comissões cobradas com fun-
damento nos incisos I e II do caput deste 
artigo;

V – outras fontes de recursos definidas 
no estatuto do fundo.

§ 4° Os agentes financeiros que optarem 
por aderir à cobertura do FGHab deverão in-
tegralizar cotas proporcionais ao valor do fi-
nanciamento para o mutuário final, na forma 
definida pelo estatuto.

§ 5° A integralização de cotas pela União 
será autorizada por decreto e poderá ser reali-
zada, a critério do Ministério da Fazenda:

I – em moeda corrente;
II – em títulos públicos;
III – por meio de suas participações mi-

noritárias; ou
IV – por meio de ações de sociedades 

de economia mistas federais excedentes ao 
necessário para manutenção de seu controle 
acionário.

§ 6° O FGHab terá direitos e obrigações 
próprias, pelas quais responderá com seu 
patrimônio, não respondendo os cotistas por 
qualquer obrigação do Fundo, salvo pela inte-
gralização das cotas que subscreverem.

Art. 21. É facultada a constituição de patrimônio 
de afetação para a cobertura de que trata o inciso II 
do caput do art. 20, que não se comunicará com o 
restante do patrimônio do FGHab, ficando vinculado 
exclusivamente à garantia da respectiva cobertura, 
não podendo ser objeto de penhora, arresto, seques-
tro, busca e apreensão ou qualquer ato de constrição 
judicial decorrente de outras obrigações do Fundo.

Parágrafo único. A constituição do patrimônio de 
afetação será feita por registro em cartório de registro 
de títulos e documentos.

Art. 22. O FGHab não pagará rendimentos a seus 
cotistas, assegurando-se a qualquer deles o direito 
de requerer o resgate total ou parcial de suas cotas, 
correspondente ao montante de recursos financeiros 
disponíveis ainda não vinculados às garantias já con-
tratadas, fazendo-se a liquidação com base na situação 
patrimonial do Fundo.

Art. 23. Os rendimentos auferidos pela carteira 
do FGHab não se sujeitam à incidência de imposto 
de renda na fonte, devendo integrar a base de cálculo 
dos impostos e contribuições devidos pela pessoa ju-
rídica, na forma da legislação vigente, quando houver 
o resgate de cotas, total ou parcial, ou na dissolução 
do Fundo.

Art. 24. O FGHab será criado, administrado, ge-
rido e representado judicial e extrajudicialmente por 
instituição financeira controlada direta ou indiretamen-
te pela União, com observância das normas a que se 
refere o inciso XXII do art. 4° da Lei n° 4.595, de 31 
de dezembro de 1964.

§ 1° A representação da União na assembléia 
de cotistas dar-se-á na forma do inciso V do art. 10 do 
Decreto-Lei n° 147, de 3 de fevereiro de 1967.

§ 2° Caberá à instituição financeira de que trata 
o caput deste artigo, na forma estabelecida no esta-
tuto do Fundo:

I – deliberar sobre a gestão e alienação 
dos bens e direitos do FGHab, zelando pela 
manutenção de sua rentabilidade e liquidez, 
após autorização dos cotistas;

II – receber comissão pecuniária, em 
cada operação, do agente financeiro conce-
dente do crédito, que poderá exigi-la do mu-
tuário, desde que o valor cobrado do mutuá-
rio, somado a outras eventuais cobranças de 
caráter securitário, não ultrapasse 10% (dez 
por cento) da prestação mensal.

§ 3° A instituição financeira a que se 
refere o caput deste artigo fará jus à remu-
neração pela administração do FGHab, a ser 
estabelecida no estatuto do Fundo.

§ 4° O estatuto do FGHab será proposto 
pela instituição financeira e aprovado em as-
sembléia de cotistas.

Art. 25. Fica criado o Comitê de Participação no 
Fundo Garantidor da Habitação Popular (CPFGHab), 
órgão colegiado com composição e competência es-
tabelecidas em ato do Poder Executivo.
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§ 1° O CPFGHab contará com representantes do 
Ministério da Fazenda, que o presidirá, do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Casa Civil 
da Presidência da República.

§ 2° O estatuto do FGHab deverá ser examinado 
previamente pelo CPFGHab antes de sua aprovação 
na assembléia de cotistas.

Art. 26. O FGHab não contará com qualquer tipo 
de garantia ou aval por parte do setor público e res-
ponderá por suas obrigações até o limite dos bens e 
direitos integrantes de seu patrimônio.

Art. 27. A garantia de que trata o inciso I do ca-
put do art. 20 será prestada mediante as seguintes 
condições:

I – limite de cobertura, incluindo o nú-
mero de prestações cobertas, a depender da 
renda familiar do mutuário, verificada no ato 
da contratação;

II – período de carência definido pelo 
estatuto;

III – retorno das prestações honradas 
pelo Fundo na forma contratada com o mu-
tuário final, imediatamente após o término de 
cada período de utilização da garantia, dentro 
do prazo remanescente do financiamento ha-
bitacional ou com prorrogação do prazo inicial, 
atualizadas pelos mesmos índices previstos 
no contrato de financiamento; e

IV – risco de crédito compartilhado entre 
o Fundo e os agentes financeiros nos percen-
tuais, respectivamente, de noventa e cinco e 
cinco por cento, a ser absorvido após esgo-
tadas medidas de cobrança e execução dos 
valores honrados pelo FGHab.

Art. 28. Os financiamentos imobiliários garanti-
dos pelo FGHab, na forma do inciso II do caput do 
art. 20, serão dispensados da contratação de seguro 
com cobertura de Morte, Invalidez Permanente (MIP) 
e Danos Físicos ao Imóvel (DFI).

Art. 29. O FGHab concederá garantia para até 
seiscentos mil financiamentos imobiliários contratados 
exclusivamente no âmbito do PMCMV.

Art. 30. As coberturas do FGHab, descritas no art. 
20, serão prestadas às operações de financiamento 
habitacional que obedeçam às seguintes condições:

I – aquisição de imóveis novos, com va-
lores de financiamento limitados aos definidos 
no estatuto do Fundo;

II – cobertura para somente um único 
imóvel financiado por mutuário no âmbito do 
Sistema Financeiro da Habitação; e

III – previsão da cobertura pelo FGHab 
expressa em cláusula específica dos contratos 
celebrados entre os agentes financeiros e os 
mutuários finais.

Parágrafo único. O estatuto do FGHab 
definirá o prazo das coberturas oferecidas 
pelo Fundo.

Art. 31. A dissolução do FGHab ficará condi-
cionada à prévia quitação da totalidade dos débitos 
garantidos.

Art. 32. Dissolvido o FGHab, o seu patrimônio 
será distribuído entre os cotistas, na proporção de 
suas cotas, com base na situação patrimonial à data 
da dissolução.

SEÇÃO VI 
Da Subvenção Econômica  

ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES

Art. 33. Fica a União autorizada a conceder sub-
venção econômica ao BNDES, sob a modalidade de 
equalização de taxas de juros e outros encargos finan-
ceiros, especificamente nas operações de financiamen-
to de linha especial para infraestrutura em projetos de 
habitação popular.

§ 1° O volume de recursos utilizado para a linha 
de que dispõe o caput deste artigo não pode superar 
R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais).

§ 2° A equalização de juros de que trata o caput 
deste artigo corresponderá ao diferencial entre o cus-
to da fonte de captação do BNDES e o custo da linha 
para a instituição financeira oficial federal.

Art. 34. A concessão da subvenção de equalização 
de juros obedecerá aos limites e normas operacionais 
a serem estabelecidos pelo Conselho Monetário Na-
cional, especialmente no que diz respeito a custos de 
captação e de aplicação dos recursos.

SEÇÃO VII 
Disposições Complementares

Art. 35. Os contratos e registros efetivados no 
âmbito do PMCMV serão formalizados, preferencial-
mente, em nome da mulher.

Art. 36. Os lotes destinados à construção de mo-
radias no âmbito do PMCMV não poderão ser objeto 
de remembramento, devendo tal proibição constar ex-
pressamente dos contratos celebrados.

Parágrafo único. A vedação estabelecida no ca-
put perdurará pelo prazo de quinze anos, contados a 
partir da celebração do contrato.
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CAPÍTULO II 
Do Registro Eletrônico  

e das Custas e Emolumentos

Art. 37. Os serviços de registros públicos de que 
trata a Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, ob-
servados os prazos e condições previstas em regula-
mento, instituirão sistema de registro eletrônico.

Art. 38. Os documentos eletrônicos apresentados 
aos serviços de registros públicos ou por eles expedi-
dos deverão atender aos requisitos da Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira (ICP) e à arquitetura 
e–PING (Padrões de Interoperabilidade de Governo 
Eletrônico), conforme regulamento.

Parágrafo único. Os serviços de registros públi-
cos disponibilizarão serviços de recepção de títulos e 
de fornecimento de informações e certidões em meio 
eletrônico.

Art. 39. Os atos registrais praticados a partir da 
vigência da Lei n° 6.015, de 1973, serão inseridos no 
sistema de registro eletrônico, no prazo de até cinco 
anos a contar da publicação desta lei.

Parágrafo único. Os atos praticados e os docu-
mentos arquivados anteriormente à vigência da Lei 
n° 6.015, de 1973, deverão ser inseridos no sistema 
eletrônico.

Art. 40. Serão definidos em regulamento os re-
quisitos quanto a cópias de segurança de documentos 
e livros escriturados de forma eletrônica.

Art. 41. A partir da implementação do sistema de 
registro eletrônico de que trata o art. 37, os serviços 
de registros públicos disponibilizarão ao Poder Execu-
tivo federal, por meio eletrônico e sem ônus, o acesso 
às informações constantes de seus bancos de dados, 
conforme regulamento.

Art. 42. As custas e emolumentos devidos pelos 
atos de abertura de matrícula, registro de incorporação, 
parcelamento do solo, averbação de construção, ins-
tituição de condomínio, registro da carta de habite-se 
e demais atos referentes à construção de empreendi-
mentos no âmbito do PMCMV serão reduzidas em:

I – noventa por cento para a construção 
de unidades habitacionais de até R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais);

II – oitenta por cento para a construção de 
unidades habitacionais de R$60.000,01 (ses-
senta mil reais e um centavo) a R$80.000,00 
(oitenta mil reais); e

III – setenta e cinco por cento para a 
construção de unidades habitacionais de R$ 
80.000,01 (oitenta mil reais e um centavo) a 
R$130.000,00 (cento e trinta mil reais).

Art. 43. Não serão devidas custas e emolumentos 
referentes a escritura pública, quando esta for exigida, 
ao registro da alienação de imóvel e de correspon-
dentes garantias reais, e aos demais atos relativos ao 
primeiro imóvel residencial adquirido ou financiado, no 
âmbito do PMCMV, pelo beneficiário com renda familiar 
mensal de até três salários mínimos.

Parágrafo único. As custas e emolumentos de 
que trata o caput, no âmbito do PMCMV, serão redu-
zidas em:

I – oitenta por cento, quando os imóveis 
residenciais forem destinados a beneficiário 
com renda familiar mensal superior a seis e 
até dez salários mínimos; e

II – noventa por cento, quando os imóveis 
residenciais forem destinados a beneficiário 
com renda familiar mensal superior a três e 
igual ou inferior a seis salários mínimos.

Art. 44. Os cartórios que não cumprirem o disposto 
nos arts. 42 e 43 ficarão sujeitos às sanções previstas 
na Lei n° 8.935, de 18 de novembro de 1994.

Art. 45. Regulamento disporá sobre as condições 
e as etapas mínimas, bem como os prazos máximos, 
a serem cumpridos pelos serviços de registros públi-
cos, com vistas à efetiva implementação do sistema 
de registro eletrônico de que trata o art. 37.

CAPÍTULO III 
Da Regularização Fundiária  
de Assentamentos Urbanos

SEÇÃO I 
Disposições Preliminares

Art. 46. A regularização fundiária consiste no 
conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambien-
tais e sociais que visam à regularização de assenta-
mentos irregulares e a titulação de seus ocupantes, 
de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da propriedade 
urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado.

Art. 47. Para efeitos da regularização fundiária 
de assentamentos urbanos, considera-se:

I – área urbana: parcela do território, con-
tínua ou não, incluída no perímetro urbano pelo 
Plano Diretor ou por lei municipal específica;

II – área urbana consolidada: parcela 
da área urbana com densidade demográfica 
superior a cinquenta habitantes por hectare 
e malha viária implantada, e que tenha, no 
mínimo, dois dos seguintes equipamentos de 
infraestrutura urbana implantados:
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a) drenagem de águas pluviais urba-
nas;

b) esgotamento sanitário;
c) abastecimento de água potável;
d) distribuição de energia elétrica; ou
e) limpeza urbana, coleta e manejo de 

resíduos sólidos.
III – demarcação urbanística: procedimen-

to administrativo pelo qual o Poder Público, no 
âmbito da regularização fundiária de interesse 
social, demarca imóvel de domínio público ou 
privado, definindo seus limites, área, localiza-
ção e confrontantes, com a finalidade de iden-
tificar seus ocupantes e qualificar a natureza 
e o tempo das respectivas posses;

IV – legitimação de posse: ato do Poder 
Público destinado a conferir título de reconhe-
cimento de posse de imóvel objeto de demar-
cação urbanística, com a identificação do ocu-
pante e do tempo e natureza da posse;

V – Zona Especial de Interesse Social 
(ZEIS): parcela de área urbana instituída pelo 
Plano Diretor ou definida por outra lei muni-
cipal, destinada predominantemente à mo-
radia de população de baixa renda e sujeita 
a regras especificas de parcelamento, uso e 
ocupação do solo;

VI – assentamentos irregulares: ocupa-
ções inseridas em parcelamentos informais 
ou irregulares, localizadas em áreas urbanas 
públicas ou privadas, utilizadas predominan-
temente para fins de moradia;

VII – regularização fundiária de interesse 
social: regularização fundiária de assentamen-
tos irregulares ocupados, predominantemente, 
por população de baixa renda, nos casos:

a) em que tenham sido preenchidos os 
requisitos para usucapião ou concessão de 
uso especial para fins de moradia;

b) de imóveis situados em ZEIS; ou
c) de áreas da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios declaradas 
de interesse para implantação de projetos de 
regularização fundiária de interesse social;

VIII – regularização fundiária de interes-
se específico: regularização fundiária quando 
não caracterizado o interesse social nos ter-
mos do inciso VII.

Art. 48. Respeitadas as diretrizes gerais da polí-
tica urbana estabelecidas na Lei nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001, a regularização fundiária observará os 
seguintes princípios:

I – ampliação do acesso à terra urbaniza-
da pela população de baixa renda, com priori-
dade para sua permanência na área ocupada, 
assegurados o nível adequado de habitabilida-
de e a melhoria das condições de sustentabi-
lidade urbanística, social e ambiental;

II – articulação com as políticas setoriais 
de habitação, de meio ambiente, de sanea-
mento básico e de mobilidade urbana, nos 
diferentes níveis de governo e com as iniciati-
vas públicas e privadas, voltadas à integração 
social e à geração de emprego e renda;

III – participação dos interessados em to-
das as etapas do processo de regularização;

IV – estímulo à resolução extrajudicial 
de conflitos;

V – concessão do título preferencialmente 
para a mulher; e

VI – atendimento aos princípios do dese-
nho universal e aos critérios de acessibilidade 
nos projetos, em conformidade com a Lei nº 
10.098, de 19 de dezembro de 2000 e as nor-
mas técnicas brasileiras.

Art. 49. Observado o disposto nesta Lei e na Lei 
nº 10.257, de 2001, o Município poderá dispor sobre 
o procedimento de regularização fundiária em seu 
território.

Parágrafo único. A ausência da regulamentação 
prevista no caput não obsta a implementação da re-
gularização fundiária.

Art. 50. A regularização fundiária poderá ser pro-
movida pela União, Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios e também por:

I – seus beneficiários, individual ou co-
letivamente; e

II – cooperativas habitacionais, associa-
ções de moradores, fundações, organizações 
sociais, organizações da sociedade civil de 
interesse público ou outras associações ci-
vis que tenham por finalidade atividades nas 
áreas de desenvolvimento urbano ou regula-
rização fundiária.

Art. 51. O projeto de regularização fundiária de-
verá definir, no mínimo, os seguintes elementos:

I – as áreas ou lotes a serem regulariza-
dos e, se houver necessidade, as edificações 
que serão relocadas;

II – as vias de circulação existentes ou 
projetadas e, se possível, as outras áreas des-
tinadas a uso público;
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III – as medidas necessárias para a pro-
moção da sustentabilidade urbanística, so-
cial e ambiental da área ocupada, incluindo 
as compensações urbanísticas e ambientais 
previstas em lei;

IV – as condições para promover a segu-
rança da população em situações de risco; e

V – as medidas previstas para adequa-
ção da infraestrutura básica.

§ 1º O projeto de que trata o caput não 
será exigido para o registro da sentença de 
usucapião, da sentença declaratória ou da 
planta, elaborada para outorga administrati-
va, de concessão de uso especial para fins 
de moradia.

§ 2º O Município definirá os requisitos 
para elaboração do projeto de que trata o ca-
put, no que se refere aos desenhos, ao me-
morial descritivo e ao cronograma físico de 
obras e serviços a serem realizados.

§ 3º A regularização fundiária pode ser 
implementada por etapas.

Art. 52. Na regularização fundiária de assen-
tamentos consolidados anteriormente à publicação 
desta Lei, o Município poderá autorizar a redução do 
percentual de áreas destinadas ao uso público e da 
área mínima dos lotes definidos na legislação de par-
celamento do solo urbano.

SEÇÃO II 
Da Regularização Fundiária de Interesse Social

Art. 53. A regularização fundiária de interesse 
social depende da análise e da aprovação, pelo Mu-
nicípio, do projeto de que trata o art. 51.

Parágrafo único. A aprovação municipal prevista 
no caput corresponde ao licenciamento ambiental e 
urbanístico do projeto de regularização fundiária de 
interesse social, desde que o Município tenha conselho 
de meio ambiente e órgão ambiental capacitado.

Art. 54. O projeto de regularização fundiária de 
interesse social deverá considerar as características 
da ocupação e da área ocupada para definir parâme-
tros urbanísticos e ambientais específicos, além de 
identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas 
destinadas a uso público.

§ 1º O Município poderá, por decisão motivada, 
admitir a regularização fundiária de interesse social 
em Áreas de Preservação Permanente, ocupadas até 
31 de dezembro de 2007 e inseridas em área urba-
na consolidada, desde que estudo técnico comprove 
que esta intervenção implica a melhoria das condi-
ções ambientais em relação à situação de ocupação 
irregular anterior.

§ 2º O estudo técnico referido no § 1º deverá ser 
elaborado por profissional legalmente habilitado, com-
patibilizar-se com o projeto de regularização fundiária 
e conter, no mínimo, os seguintes elementos:

I – caracterização da situação ambiental 
da área a ser regularizada;

II – especificação dos sistemas de sa-
neamento básico;

III – proposição de intervenções para 
o controle de riscos geotécnicos e de inun-
dações;

IV – recuperação de áreas degradadas e 
daquelas não passíveis de regularização;

V – comprovação da melhoria das con-
dições de sustentabilidade urbano-ambiental, 
considerados o uso adequado dos recursos 
hídricos e a proteção das unidades de con-
servação, quando for o caso;

VI – comprovação da melhoria da ha-
bitabilidade dos moradores propiciada pela 
regularização proposta; e

VII – garantia de acesso público às praias 
e aos corpos d’água, quando for o caso.

Art. 55. Na regularização fundiária de interesse 
social, caberá ao Poder Público, diretamente ou por 
meio de seus concessionários ou permissionários de 
serviços públicos, a implantação do sistema viário e 
da infraestrutura básica, previstos no art. 2º, § 6º, da 
Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, ainda que 
promovida pelos legitimados previstos nos incisos I e 
II do art. 50.

Parágrafo único. A realização de obras de im-
plantação de infraestrutura básica e de equipamentos 
comunitários pelo Poder Público, bem como sua manu-
tenção, pode ser realizada mesmo antes de concluída 
a regularização jurídica das situações dominiais dos 
imóveis.

Art. 56. O Poder Público responsável pela regu-
larização fundiária de interesse social poderá lavrar 
auto de demarcação urbanística, com base no levan-
tamento da situação da área a ser regularizada e na 
caracterização da ocupação.

§ 1º O auto de demarcação urbanística deve ser 
instruído com:

I – planta e memorial descritivo da área 
a ser regularizada, nos quais constem suas 
medidas perimetrais, área total, confrontan-
tes, coordenadas preferencialmente georre-
ferenciadas dos vértices definidores de seus 
limites, bem como seu número de matrícula 
ou transcrição e a indicação do proprietário, 
se houver;
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II – planta de sobreposição do imóvel 
demarcado com a situação da área constante 
no registro de imóveis; e

III – certidão da matrícula ou transcrição 
da área a ser regularizada, emitida pelo regis-
tro de imóveis ou, diante de sua inexistência, 
das circunscrições imobiliárias anteriormente 
competentes.

§ 2º Na possibilidade de a demarcação 
urbanística abranger área pública ou com ela 
confrontar, o Poder Público deverá notificar pre-
viamente os órgãos responsáveis pela adminis-
tração patrimonial dos demais entes federados, 
para que informem se detêm a titularidade da 
área, no prazo de trinta dias.

§ 3º Na ausência de manifestação no 
prazo previsto no § 2º, o Poder Público dará 
continuidade à demarcação urbanística.

§ 4º No que se refere a áreas de domínio 
da União, aplicar-se-á o disposto na Seção do 
Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de dezembro de 
1946, inserida pela Lei nº 11.481, de 31 de 
maio de 2007, e, nas áreas de domínio dos 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, a sua 
respectiva legislação patrimonial.

Art. 57. Encaminhado o auto de demarcação urba-
nística ao registro de imóveis, o oficial deverá proceder 
às buscas para identificação do proprietário da área a 
ser regularizada e de matrículas ou transcrições que 
a tenham por objeto.

§ 1º Realizadas as buscas, o oficial do registro 
de imóveis deverá notificar pessoalmente o proprietá-
rio da área e, por edital, os confrontantes e eventuais 
interessados para, querendo, apresentarem, no prazo 
de quinze dias, impugnação à averbação da demar-
cação urbanística.

§ 2º Se o proprietário não for localizado nos en-
dereços constantes do registro de imóveis ou naqueles 
fornecidos pelo Poder Público, a notificação do proprie-
tário será realizada por edital.

§ 3º São requisitos para a notificação por edital:

I – resumo do auto de demarcação urba-
nística, com a descrição que permita a identi-
ficação da área a ser demarcada e seu dese-
nho simplificado;

II – publicação do edital, no prazo máxi-
mo de sessenta dias, uma vez pela imprensa 
oficial e uma vez em jornal de grande circu-
lação local; e

III – determinação do prazo de quinze 
dias para apresentação de impugnação à aver-
bação da demarcação urbanística.

§ 4º Decorrido o prazo sem impugnação, 
a demarcação urbanística deverá ser averbada 
na matrícula da área a ser regularizada.

§ 5º Não havendo matricula da qual a 
área seja objeto, esta deverá ser aberta com 
base na planta e no memorial indicados no 
inciso I do § 1º do art. 56.

§ 6º Havendo impugnação, o oficial do 
registro de imóveis deverá notificar o Poder 
Público para que se manifeste no prazo de 
sessenta dias.

§ 7º 0 Poder Público poderá propor a al-
teração do auto de demarcação urbanística ou 
adotar qualquer outra medida que possa afastar 
a oposição do proprietário ou dos confrontan-
tes à regularização da área ocupada.

§ 8º Havendo impugnação apenas em 
relação à parcela da área objeto do auto de de-
marcação urbanística, o procedimento seguirá 
em relação à parcela não impugnada.

§ 9º O oficial de registro de imóveis de-
verá promover tentativa de acordo entre o im-
pugnante e o Poder Público.

§ 10. Não havendo acordo, a demarca-
ção urbanística será encerrada em relação à 
área impugnada.

Art. 58. A partir da averbação do auto de demar-
cação urbanística, o Poder Público deverá elaborar o 
projeto previsto no art. 51 e submeter o parcelamento 
dele decorrente a registro.

§ 1º Após o registro do parcelamento de que trata 
o caput, o Poder Público concederá título de legitima-
ção de posse aos ocupantes cadastrados.

§ 2º O título de que trata o § 1º será concedido 
preferencialmente em nome da mulher e registrado na 
matrícula do imóvel.

Art. 59. A legitimação de posse devidamente re-
gistrada constitui direito em favor do detentor da posse 
direta para fins de moradia.

Parágrafo único. A legitimação de posse será 
concedida aos moradores cadastrados pelo Poder 
Público, desde que:

I – não sejam concessionários, foreiros 
ou proprietários de outro imóvel urbano ou 
rural;

II – não sejam beneficiários de legitima-
ção de posse concedida anteriormente; e

III – os lotes ou fração ideal não sejam 
superiores a duzentos e cinqüenta metros 
quadrados.

Art. 60. Sem prejuízo dos direitos decorrentes da 
posse exercida anteriormente, o detentor do título de 
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legitimação de posse, após cinco anos de seu regis-
tro, poderá requerer ao oficial de registro de imóveis 
a conversão desse título em registro de propriedade, 
tendo em vista sua aquisição por usucapião, nos ter-
mos do art. 183 da Constituição.

§ 1º Para requerer a conversão prevista no caput, 
o adquirente deverá apresentar:

I – certidões do cartório distribuidor de-
monstrando a inexistência de ações em an-
damento que versem sobre a posse ou a pro-
priedade do imóvel;

II – declaração de que não possui outro 
imóvel urbano ou rural;

III – declaração de que o imóvel é utilizado 
para sua moradia ou de sua família; e

IV – declaração de que não teve reco-
nhecido anteriormente o direito à usucapião 
de imóveis em áreas urbanas.

§ 2º As certidões previstas no inciso I 
do § 1º serão relativas à totalidade da área e 
serão fornecidas pelo Poder Público.

SEÇÃO III 
Da Regularização Fundiária  

de Interesse Específico

Art. 61. A regularização fundiária de interesse 
específico depende da análise e da aprovação do 
projeto de que trata o art. 51 pela autoridade licencia-
dora, bem como da emissão das respectivas licenças 
urbanística e ambiental.

§ 1º O projeto de que trata o caput deverá ob-
servar as restrições à ocupação de Áreas de Preser-
vação Permanente e demais disposições previstas na 
legislação ambiental.

§ 2º A autoridade licenciadora poderá exigir con-
trapartida e compensações urbanísticas e ambientais, 
na forma da legislação vigente.

Art. 62. A autoridade licenciadora deverá definir, 
nas licenças urbanística e ambiental da regularização 
fundiária de interesse específico, as responsabilidades 
relativas à implantação:

I – do sistema viário;
II – da infraestrutura básica;

III – dos equipamentos comunitários, 
definidos no projeto de regularização fundi-
ária; e

IV – das medidas de mitigação e de com-
pensação urbanística e ambiental, eventual-
mente exigidas.

§ 1º A critério da autoridade licenciado-
ra, as responsabilidades previstas, no caput, 
poderão ser compartilhadas com os benefi ci-rtilhadas com os benefi ci-ilhadas com os benefici-
ários da regularização fundiária de interesse 
específico, com base na análise de, pelo me-
nos, dois aspectos:

I – os investimentos em infraestrutura e 
equipamentos comunitários já realizados pe-
los moradores; e

II – o poder aquisitivo da população a 
ser beneficiada.

§ 2º As medidas de mitigação e de com-
pensação urbanística e ambiental, exigidas na 
forma do inciso IV do caput, deverão integrar 
termo de compromisso, firmado perante as 
autoridades, responsáveis pela emissão das 
licenças urbanística e ambiental, ao qual se ga-
rantirá força de título executivo extrajudicial.

Art. 63. Excepcionalmente, durante o prazo de até 
dois anos, poderão ser aplicadas, no Distrito Federal, 
as regras da Seção II, deste capítulo, para a regulari-
zação de assentamentos urbanos ou parcelamentos 
do solo informais, que reúnam cumulativamente as 
seguintes características:

I – situarem-se em áreas de domínio 
público ou predominantemente de domínio 
público;

II – forem ocupados predominantemen-
te por população que tenha o imóvel irregular 
como único imóvel residencial, independente-
mente da renda familiar.

SEÇÃO IV

Do Registro da Regularização Fundiária
Art. 64. O registro do parcelamento, resultante 

do projeto de regularização fundiária de interesse es-
pecífico, deverá ser requerido ao registro de imóveis, 
nos termos da legislação em vigor, e observadas as 
disposições previstas neste capítulo.

Art. 65. O registro do parcelamento, resultante do 
projeto de regularização fundiária de interesse social, 
deverá ser requerido ao registro de imóveis, acompa-
nhado dos seguintes documentos:

I – certidão atualizada da matrícula do 
imóvel;

II – projeto de regularização fundiária 
aprovado;

III – instrumento de instituição e conven-
ção de condomínio, se for o caso; e
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IV – no caso das pessoas jurídicas, re-
lacionadas no inciso II do art. 50, certidão 
atualizada de seus atos constitutivos, que de-
monstrem sua legitimidade para promover a 
regularização fundiária.

Art. 66. O registro do parcelamento, resultante do 
projeto de regularização fundiária, deverá importar:

I – na abertura de matrícula para toda 
a área objeto de regularização, se não hou-
ver; e

II – na abertura de matrícula para cada 
uma das parcelas resultantes do projeto de 
regularização fundiária.

Art. 67. As matrículas das áreas destinadas a uso 
público deverão ser abertas de ofício, com averbação 
das respectivas destinações e, se for o caso, das res-
trições administrativas convencionais ou legais.

Art. 68. Não serão cobradas custas e emolumen-rt. 68. Não serão cobradas custas e emolumen-. 68. Não serão cobradas custas e emolumen- 68. Não serão cobradas custas e emolumen-68. Não serão cobradas custas e emolumen-
tos para o registro do auto de demarcação urbanística, 
do título de legitimação e de sua conversão em título 
de propriedade, e dos parcelamentos oriundos da re-
gularização fundiária de interesse social.

 
SEÇÃO V 

Disposições Gerais

Art. 69. Aplicam-se ao Distrito Federal todas as 
atribuições e prerrogativas, dispostas neste capítulo, 
para os estados e municípios.

Art. 70. As matrículas oriundas de parcelamento 
resultante de regularização fundiária de interesse social 
não poderão ser objeto de remembramento.

Art. 71. As glebas parceladas para fins urbanos 
anteriormente a 19 de dezembro de 1979, que não 
possuírem registro, poderão ter sua situação jurídica 
regularizada, com o registro do parcelamento, desde 
que o parcelamento esteja implantado e integrado à 
cidade.

§ 1º A regularização, prevista no caput, pode 
envolver a totalidade ou parcelas da gleba.

§ 2º O interessado deverá apresentar certifica-
ção de que a gleba preenche as condições previstas 
no caput, bem como desenhos e documentos com as 
informações necessárias para a efetivação do registro 
do parcelamento.

CAPÍTULO IV 
Disposições Finais

Art. 72. Nas ações judiciais de cobrança ou exe-rt. 72. Nas ações judiciais de cobrança ou exe-. 72. Nas ações judiciais de cobrança ou exe- 72. Nas ações judiciais de cobrança ou exe-72. Nas ações judiciais de cobrança ou exe-
cução de cotas de condomínio, de imposto sobre a 

propriedade predial e territorial urbana ou de outras 
obrigações, vinculadas ou decorrentes da posse do 
imóvel urbano, nas quais o responsável pelo paga-
mento seja o possuidor, investido nos respectivos di-
reitos aquisitivos, assim como o usufrutuário ou outros 
titulares de direito real de uso, posse ou fruição, será 
notificado o titular do domínio pleno ou útil, inclusive 
o promitente vendedor ou fiduciário.

Art. 73. O Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 
1941, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I – acréscimo do § 4º, no art. 15:

“Art. 15.  ................................................
§ 4º A imissão provisória na posse será 

registrada no registro de imóveis competen-
te. (NR)”

II – acréscimo de §§ 1º a 3º no art. 32:

“Art. 32.  ................................................  
§ 1º As dívidas fiscais serão deduzidas 

dos valores depositados, quando inscritas e 
ajuizadas,

§ 2º Incluem-se na disposição prevista 
no § 1º, as multas decorrentes de inadimple-
mento e de obrigações fiscais.

§ 3º A discussão acerca dos valores ins-
critos ou executados serão realizadas em ação 
própria. (NR)”

Art. 74. A Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

I – nova redação para os incisos do 
art. 8º:

“Art. 8º  ..................................................  
I – pelos bancos múltiplos;
II – pelos bancos comerciais;
III – pelas caixas econômicas;
IV – pelas sociedades de crédito imo-

biliário;
V – pelas associações de poupança e 

empréstimo;
VI – pelas companhias hipotecárias;
VII – pelos órgãos federais, estaduais e 

municipais, inclusive sociedades de economia 
mista em que haja participação majoritária do 
Poder Público, que operem, de acordo com o 
disposto nesta Lei, no financiamento de habi-
tações e obras conexas;

VIII – pelas fundações, cooperativas e 
outras formas associativas para construção 
ou aquisição da casa própria, sem finalidade 
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de lucro, que se constituirão de acordo com 
as diretrizes desta Lei;

IX – pelas caixas militares;
X – pelas entidades abertas de previdên-

cia complementar;
XI – pelas companhias securitizadoras 

de crédito imobiliário; e
XII – por outras instituições que venham 

a ser consideradas pelo Conselho Monetário 
Nacional como integrantes do Sistema Finan-
ceiro da Habitação. (NR)”

II – acréscimo dos arts. 15-A e 15-B:
“Art. 15-A. É permitida a pactuação de 

capitalização de juros com periodicidade men-
sal nas operações realizadas pelas entidades 
integrantes do Sistema Financeiro da Habita-
ção (SFH).

§ 1º No ato da contratação e sempre 
que solicitado pelo devedor será apresentado 
pelo credor, por meio de planilha de cálculo 
que evidencie de modo claro e preciso, e de 
fácil entendimento e compreensão, o seguinte 
conjunto de informações:

I – saldo devedor e prazo remanescente 
do contrato;

II – taxa de juros contratual, nominal e 
efetiva, nas periodicidades mensal e anual;

III – valores repassados pela instituição 
credora às seguradoras, a título de pagamento 
de prêmio de seguro pelo mutuário, por tipo 
de seguro;

IV – taxas, custas e demais despesas 
cobradas juntamente com a prestação, dis-
criminadas uma a uma;

V – somatório dos valores já pagos ou 
repassados relativos a:

a) juros;
b) amortização;
c) prêmio de seguro por tipo de seguro;
d) taxas, custas e demais despesas, dis-

criminando por tipo;
VI – valor mensal projetado das presta-

ções ainda não pagas, pelo prazo remanes-
cente do contrato, e o respectivo somatório, 
decompostos em juros e amortizações;

VII – valor devido em multas e demais 
penalidades contratuais quando houver atraso 
no pagamento da prestação.

§ 2º No cômputo dos valores de que trata 
o inciso VI do § 1º, a instituição credora deve 

desconsiderar os efeitos de eventual previsão 
contratual de atualização monetária do saldo 
devedor ou das prestações.”

“Art. 15-B. Nas operações de empréstimo 
ou financiamento realizadas por instituições 
integrantes do Sistema Financeiro da Habita-
ção, que prevejam pagamentos por meio de 
prestações periódicas, os sistemas de amorti-
zação do saldo devedor poderão ser livremente 
pactuados entre as partes.

§ 1º O valor presente do fluxo futuro das 
prestações, compostas de amortização do prin-
cipal e juros, geradas pelas operações de que 
trata o caput, deve ser calculado com a utili-
zação da taxa de juros pactuada no contrato, 
não podendo resultar em valor diferente ao do 
empréstimo ou do financiamento concedido.

§ 2º No caso de empréstimos e financia-
mentos com previsão de atualização monetária 
do saldo devedor ou das prestações, para fins 
de apuração do valor presente de que trata 
o § 1º, não serão considerados os efeitos da 
referida atualização monetária.

§ 3º Nas operações de empréstimo ou 
financiamento de que dispõe o caput é obri-
gatório o oferecimento ao mutuário do Siste-
ma de Amortização Constante (SAC) e de, 
no mínimo, outro sistema de amortização que 
atenda o disposto nos §§ 1º e 2º, entre eles o 
Sistema de Amortização Crescente (SACRE) 
e o Sistema Francês de Amortização (Tabela 
Price).”

Art. 75. A Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I – nova redação para o parágrafo único 
do art. 17:

“Art. 17.  ................................................  
Parágrafo único. O acesso ou envio de 

informações aos registros públicos, quando 
forem realizados por meio da rede mundial de 
computadores (Internet) deverão ser assinados 
com uso de certificado digital, que atenderá os 
requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira (ICP). (NR)”

II – acréscimo dos itens “41” no inciso I 
e “26” no inciso II do art. 167:

“Art. 167.  ..............................................
I –  .........................................................
41. da legitimação de posse;
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II –  ........................................................
26. do auto de demarcação urbanística.
 ..................................................... (NR)”
III – acréscimo do inciso V no art. 221:
“Art. 221.  ..............................................  
V – contratos ou termos administrativos, 

assinados com a União, Estados e Municí-
pios no âmbito de programas de regulariza-
ção fundiária, dispensado o reconhecimento 
de firma. (NR)”

IV – acréscimo do art. 237-A:
“Art. 237-A. Após o registro do parce-

lamento do solo ou da incorporação imobili-
ária, até a emissão da carta de habite-se, as 
averbações e registros relativos à pessoa do 
incorporador ou referentes a direitos reais de 
garantias, cessões ou demais negócios jurí-
dicos que envolvam o empreendimento, serão 
realizados na matrícula de origem do imóvel 
e em cada uma das matrículas das unidades 
autônomas eventualmente abertas.

§ 1º Para efeito de cobrança de custas e 
emolumentos, as averbações e registros reali-
zados com base no caput serão considerados 
como ato de registro único, não importando a 
quantidade de unidades autônomas envolvidas 
ou de atos intermediários existentes.

§ 2º Nos registros decorrentes de proces-
so de parcelamento do solo ou de incorpora-
ção imobiliária, o registrador deverá observar 
o prazo máximo de quinze dias para o forne-
cimento do número do registro ao interessado 
ou a indicação das pendências a serem satis-
feitas para sua efetivação. (NR)”

Art. 76. O inciso VII do art. 20 da Lei nº 8.036, de 
11 de maio de 1990, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 20.  ................................................
VII – pagamento total ou parcial do preço 

de aquisição de moradia própria, ou lote ur-
banizado de interesse social não construído, 
observadas as seguintes condições:

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

Art. 77. O inciso V do art. 4º da Lei nº 10.257, de 
10 de julho de 2001, passa a vigorar acrescido das 
seguintes alíneas t e u:

“Art. 4º  ..................................................
V –  ........................................................

t) demarcação urbanística para fins de 
regularização fundiária; 

u) legitimação de posse. (NR)”

Art. 78. O art. 2º da Medida Provisória nº 2.197-
43, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 2º Os agentes financeiros do SFH 
somente poderão conceder financiamentos 
habitacionais com cobertura securitária que 
preveja, no mínimo, cobertura aos riscos de 
morte e invalidez permanente do mutuário e 
de danos físicos ao imóvel.

§ 1º Para o cumprimento do disposto no 
caput, os agentes financeiros, respeitada a 
livre escolha do mutuário, deverão:

I – disponibilizar, na qualidade de estipu-
lante e beneficiário, uma quantidade mínima 
de apólices emitidas por entes seguradores 
diversos, que observem a exigência estabe-
lecida no caput;

II – aceitar apólices individuais apresen-
tadas pelos pretendentes ao financiamento, 
desde que a cobertura securitária prevista 
observe a exigência mínima estabelecida no 
caput e o ente segurador cumpra as condi-
ções estabelecidas pelo Conselho Nacional 
de Seguros Privados (CNSP), para apólices 
direcionadas a operações da espécie.

§ 2º Sem prejuízo da regulamentação do 
seguro habitacional pelo CNSP, o Conselho 
Monetário Nacional estabelecerá as condições 
necessárias à implementação do disposto no 
§ 1º deste artigo, no que se refere às obriga-
ções dos agentes financeiros. (NR)”

Art. 79. Até que a quantidade mínima a que se re-
fere o inciso II do § 1º do art. 2º da Medida Provisória nº 
2.197-43, de 2001, seja regulamentada pelo Conselho 
Monetário Nacional, os agentes financeiros poderão 
oferecer apenas uma apólice ao mutuário.

Art. 80. Ficam convalidados os atos do Conselho 
Monetário Nacional que relacionaram as instituições 
integrantes do Sistema Financeiro da Habitação.

Art. 81. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação oficial.

Sala das Sessões,  de  de 2009. – Deputado 
Henrique Eduardo Alves, Relator.
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Sala das Sessões, em   de        de 2009. – 
Deputado Henrique Eduardo Alves, Relator.
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Durante o discurso do Sr. Henrique Edu-
ardo Alves, o Sr. Michel Temer, Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência consulta sobre se pode manter o painel para 
a sessão da tarde. Há alguma objeção? (Pausa.)

Nenhuma objeção. O painel fica mantido para a 
sessão da tarde.

 
VII – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –

COMPARECEM MAIS À SESSÃO OS 
SRS.:

RORAIMA

Luciano Castro PR 
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Giovanni Queiroz PDT 
Lira Maia DEM 
Nilson Pinto PSDB 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 6

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 3

ACRE

Fernando Melo PT 
Gladson Cameli PP 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Lázaro Botelho PP 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Eudes Xavier PT 
José Guimarães PT 
Vicente Arruda PR 
Total de Ceará: 3

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR 
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Manoel Junior PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Eduardo da Fonte PP 
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Mendonça Bezerra DEM 
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Pedro Eugênio PT 
Raul Jungmann PPS 
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 10

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Alagoas: 2
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SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
José Carlos Machado DEM 
Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe: 5

BAHIA

Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Duarte PV 
Félix Mendonça DEM 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
João Leão PP 
José Rocha PR 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Severiano Alves PDT 
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 17

MINAS GERAIS

Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Fábio Ramalho PV 
George Hilton PP 
Geraldo Thadeu PPS 
Humberto Souto PPS 
José Santana de Vasconcellos PR 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Narcio Rodrigues PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 18

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Chico DAngelo PT 
Deley PSC 
Dr. Paulo César PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gabeira PV 
Filipe Pereira PSC 
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Total de Rio de Janeiro: 16

 
SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Madeira PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PV 
Dr. Talmir PV 
Edson Aparecido PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
João Dado PDT 
Jorginho Maluly DEM 
José Mentor PT 
Luciana Costa PR 
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Paulo Pereira da Silva PDT 
Ricardo Berzoini PT 
Roberto Santiago PV 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 25

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 2
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DISTRITO FEDERAL

Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás: 3

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Dagoberto PDT 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Airton Roveda PR 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Cezar Silvestri PPS 
Dr. Rosinha PT 
Giacobo PR 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Total de Paraná: 12

SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
João Matos PMDB PmdbPtc
Nelson Goetten PR 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 6

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Maria do Rosário PT 
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 

Professor Ruy Pauletti PSDB 
Sérgio Moraes PTB 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 13

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Marcio Junqueira DEM 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amapá: 2

PARÁ

Gerson Peres PP 
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT 
Total de Pará: 4

AMAZONAS

Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

Lindomar Garçon PV 
Moreira Mendes PPS 
Total de Rondônia: 2

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 2

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Costa Ferreira PSC 
Davi Alves Silva Júnior PDT 
Nice Lobão DEM 
Roberto Rocha PSDB 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 6
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CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Arnon Bezerra PTB 
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Linhares PP 
Leo Alcântara PR 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 7

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPtc
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

André de Paula DEM 
Bruno Araújo PSDB 
José Chaves PTB 
Total de Pernambuco: 3

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Maurício Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 3

BAHIA

José Carlos Aleluia DEM 
Luiz Carreira DEM 
Marcos Medrado PDT 
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Bahia: 4

MINAS GERAIS

Carlos Willian PTC PmdbPtc
Edmar Moreira DEM 
Fernando Diniz PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 

Miguel Martini PHS 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Total de Minas Gerais: 14

ESPÍRITO SANTO

Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Arolde de Oliveira DEM 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Brizola Neto PDT 
Carlos Santana PT 
Cida Diogo PT 
Dr. Adilson Soares PR 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Leandro Sampaio PPS 
Marina Maggessi PPS 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Total de Rio de Janeiro: 13

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Jardim PPS 
Beto Mansur PP 
Bispo Gê Tenuta DEM 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Celso Russomanno PP 
Jefferson Campos PTB 
Jilmar Tatto PT 
José Aníbal PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Paulo Tóffano PV 
Marcelo Ortiz PV 
Milton Vieira DEM 
Nelson Marquezelli PTB 
Vadão Gomes PP 
Walter Ihoshi DEM 
Total de São Paulo: 19

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Pedro Henry PP 
Total de MATO GROSSO 2
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DISTRITO FEDERAL

José Edmar PR 
Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Ronaldo Caiado DEM 
Sandro Mabel PR 
Total de Goiás: 4

MATO GROSSO DO SUL

Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Alex Canziani PTB 
Chico da Princesa PR 
Luciano Pizzatto DEM 
Takayama PSC 
Total de Paraná: 4

SANTA CATARINA

João Pizzolatti PP
José Carlos Vieira DEM
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Cláudio Diaz PSDB
Fernando Marroni PT
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Pompeo de Mattos PDT
Renato Molling PP
Total de Rio Grande do Sul: 8

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Encerro 
a sessão, antes convocando para hoje, quarta-feira, dia 
20 de maio, às 14h, sessão ordinária com a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA 
(Art. 62, § 6º, da Constituição Federal)

Discussão

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 459-A, DE 2009 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da provisória nº 459-A, de 2009, que dispõe 

sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida 
– PMCMV, a regularização fundiária de as-
sentamentos localizados em áreas urbanas, 
e dá outras providências; tendo parecer do 
relator da Comissão Mista, proferido em Ple-
nário e entregue à Mesa, pelo atendimento 
dos pressupostos constitucionais de rele-
vância e urgência; pela constitucionalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa desta 
MPV e das Emendas de nºs 1 a 231, 233, 238 a 
246, 248, 254 a 270, 272, 276 a 279, 281 a 283, 
288 a 290, 292, 296 a 299 e 301 a 307; pela 
injuridicidade das Emendas de nºs 232, 234 
a 237, 247, 249 a 253, 271, 273 a 275, 280, 284 
a 287, 291, 293 a 295 e 300; pela adequação 
orçamentária e financeira desta MPV; pela 
não implicação das Emendas de nºs 1 a 45, 
47 a 121, 123 a 155, 157 a 254, 256 a 269, 271 
a 280 e 282 a 307 com aumento de despesas 
ou redução de receitas públicas federais; 
pela inadequação orçamentária e financeira 
das Emendas de nºs 46, 122, 156, 255, 270 e 
281; e, no mérito, pela aprovação desta MPV 
e das Emendas de nºs 4, 7, 8, 10 a 31, 33 a 
36, 55, 60 a 64, 68, 69, 74, 76, 80, 82 a 84, 86, 
87, 100, 106, 111, 115 a 121, 123 a 129, 134, 
135, 149, 151 a 155, 157, 161, 164, 166, 178, 
189, 214, 222, 227, 231, 240, 242, 246, 256 a 
260, 264 a 266, 272, 282, 283, 289, 290, 296 a 
299, 302 e 307, na forma do Projeto de Lei 
de Conversão apresentado, e pela rejeição 
das Emendas de nºs 1 a 3, 5, 6, 9, 32, 37 a 
54, 56 a 59, 65 a 67, 70 a 73, 75, 77 a 79, 81, 
85, 88 a 99, 101 a 105, 107 a 110, 112 a 114, 
122, 130 a 133, 136 a 148, 150, 156, 158 a 
160, 162, 163, 165, 167 a 177, 179 a 188, 190 
a 213, 215 a 221, 223 a 226, 228 a 230, 232 
a 239, 241, 243 a 245, 247 a 255, 261 a 263, 
267 a 271, 273 a 281, 284 a 288, 291 a 295, 
300, 301 e 303 a 306 (Relator: Dep. Henrique 
Eduardo Alves).

Prazo na Comissão Mista: 8-4-09
Prazo na Câmara: 22-4-09
Sobresta a Pauta: 10-5-09 (46º Dia)
Perda de Eficácia: 17-7-09 + 6 Dias
Retificação Publicada no Dou de 31-

3-09

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 460, DE 2009 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da provisória nº 460, de 2009, que dá nova 
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ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Michel Temer
Marco Maia
Antonio Carlos Magalhães Neto
Rafael Guerra
Inocêncio Oliveira
Odair Cunha
Nelson Marquezelli
Marcelo Ortiz
Giovanni Queiroz
Manoel Junior

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 7

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR
Sebastião Bala Rocha PDT
Presentes Amapá: 7

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Zé Geraldo PT

redação aos arts. 4º e 8º da Lei nº 10.931, 
de 2 de agosto de 2004, que tratam de pa-
trimônio de afetação de incorporações 
imobiliárias, dispõe sobre o tratamento 
tributário a ser dado às receitas mensais 
auferidas pelas empresas construtoras 
nos contratos de construção de moradias 
firmados dentro do Programa Minha Casa, 
Minha Vida – PMCMV, atribui à Agência Na-
cional de Telecomunicações – ANATEL as 
atribuições de apurar, constituir, fiscalizar 
e arrecadar a Contribuição para o Fomen-
to da Radiodifusão Pública, e dá outras 
providências. Pendente de parecer da Co-
missão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 13-4-09
Prazo na Câmara: 27-4-09
Sobresta a pauta em: 15-5-09 (46º 

Dia)
Perda de eficácia: 17-7-09 + 11 Dias

URGÊNCIA 
(Art. 62 da Constituição Federal)

Discussão

3 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 461, DE 2009 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
provisória nº 461, de 2009, que abre crédito ex-
traordinário, em favor do Ministério da Integra-
ção Nacional, no valor de R$ 300.000.000,00, 
para os fins que especifica. Pendente de pa-
recer da Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

Prazo na Comissão Mista: 29-4-09
Prazo na câmara: 13-5-09
Sobresta a pauta em: 31-5-09 (46º Dia)
Perda de eficácia: 17-7-09 + 27 Dias

(Encerra-se a sessão às 12 horas e 39 
minutos.)

Ata da 114ª Sessão, em 20 de maio de 2009
Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente; Inocêncio Oliveira,  

2º Secretário; Júlio César,  
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtc
Presentes Pará: 13

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 7

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Lindomar Garçon PV
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Presentes Rondônia: 8

ACRE

Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PT
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 7

TOCANTINS

João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz DEM
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 7

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Costa Ferreira PSC
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPtc

Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Washington Luiz PT
Presentes Maranhão: 14

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT
Eugênio Rabelo PP
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Presentes Ceará: 19

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP
Elizeu Aguiar PTB
José Maia Filho DEM
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR
Rogério Marinho PSDB
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 7

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
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Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Major Fábio DEM
Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Presentes Paraíba: 11

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Armando Monteiro PTB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Charles Lucena PTB
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT
Fernando Nascimento PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra DEM
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT
Presentes Pernambuco: 22

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB
Augusto Farias PTB
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Presentes Alagoas: 6

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Mendonça Prado DEM

Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 8

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Emiliano José PT
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça DEM
Fernando de Fabinho DEM
Geraldo Simões 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
Jutahy Junior PSDB
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Márcio Marinho PR
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Sérgio Brito PDT
Severiano Alves PDT
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 36

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
Aelton Freitas PR
Alexandre Silveira PPS
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Ciro Pedrosa PV
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Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
George Hilton PP
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de PV
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM
Mário Heringer PDT
Miguel Corrêa PT
Narcio Rodrigues PSDB
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 43

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Manato PDT
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT
Presentes Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arnaldo Vianna PDT
Carlos Santana PT

Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Deley PSC
Dr. Paulo César PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Fernando Gabeira PV
Filipe Pereira PSC
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC
Indio da Costa DEM
Jair Bolsonaro PP
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM
Suely PR
Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 36

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Palocci PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Beto Mansur PP
Bispo Gê Tenuta DEM
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Nechar PV
Dr. Talmir PV
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Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Eleuses Paiva DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chiarelli PDT
Fernando Chucre PSDB
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
João Paulo Cunha PT
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José C. Stangarlini PSDB
José Genoíno PT
José Mentor PT
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC
Renato Amary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Alves PTB
Roberto Santiago PV
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 60

 
MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR
Thelma de Oliveira PSDB
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR
Presentes Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Magela PT
Osório Adriano DEM
Ricardo Quirino PR
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Presentes Distrito Federal: 7

GOIÁS

Chico Abreu PR
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Professora Raquel Teixeira PSDB
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Tatico PTB
Presentes Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Presentes Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PR
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM
Giacobo PR
Gustavo Fruet PSDB
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
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Luciano Pizzatto DEM
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC
Ricardo Barros PP
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC
Wilson Picler PDT
Presentes Paraná: 29

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPtc
Jorge Boeira PT
José Carlos Vieira DEM
Nelson Goetten PR
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP
Luciana Genro PSOL
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT

Paulo Roberto PTB
Pepe Vargas PT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Sérgio Moraes PTB
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 25

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lista 

de presença registra na Casa o comparecimento de 
448 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, e no 
painel eletrônico está registrada a presença de 397.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA – (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. me 
desculpe, mas o painel eletrônico...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
me desculpe, mas antes do encerramento da sessão 
anterior estavam presentes mais de 50 Parlamentares, 
e eu perguntei aos Líderes se havia alguma objeção a 
mantermos o painel. Nenhum fez objeção.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, se V.Exa 
me dá sua palavra, eu acredito. Eu estava no plenário 
e não ouvi, mas acredito na sua palavra.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Muito 
obrigado a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Está 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da 
sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. EDINHO BEZ, servindo como 2° Secre-

tário, 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.

III – EXPEDIENTE
(Não há expediente a ser lido).
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-

sa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Conforme determina o Regimento Interno, a pri-

meira meia hora é destinada aos pronunciamentos da-
dos como lidos, ou pronunciamentos de 1 minuto.
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A Presidência pede que, devido à lista grande, 
todos se restrinjam a 1 minuto. Desligado o microfone, 
fica assim mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Celso 
Maldaner.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. Deputadas e Srs. Deputados, acredito que hoje 
o maior problema que estamos enfrentando não é a 
reforma política, é a questão ambiental.

Apresento aqui 10 sugestões fundamentais para 
alterarmos o Código Brasileiro Florestal, instituído em 
1965. Por exemplo: áreas consolidadas devem ser 
respeitadas; a competência para legislar sobre o meio 
ambiente deve passar para os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios, de acordo com suas peculiari-
dades. Hoje temos mais de 16 mil instrumentos sobre 
a questão ambiental, tais como normas, portarias, 
resoluções, decretos-leis; uma insegurança jurídica 
muito grande. Aliás, os nossos concorrentes podem 
até alegar que não cumprimos a legislação nacional 
para impedir acesso dos nossos produtos ao merca-
do internacional.

São muitas as sugestões importantes que esta-
mos encaminhando.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Edinho Bez.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, meus colegas 
Parlamentares, a serra catarinense tem-se revelado 
o novo terroir no mapa vitivinícola do Brasil, com ca-
racterísticas peculiares que a colocam no patamar 
das grandes regiões produtoras de vinhos. A partir do 
investimento em pesquisa e tecnologia, vem despon-
tando no cenário do vinho brasileiro.

Por incrível que pareça, a estiagem que castigou 
o oeste, o meio-oeste e a serra catarinense ajudou 
a melhorar ainda mais a qualidade da uva Cabernet 
Sauvignon. A colheita tardia, como é conhecida, co-
meçou no início do mês. Março e abril são os meses 
de maturação da uva Cabernet Sauvignon.

Além da falta de chuva, que contribuiu para a 
boa qualidade das uvas, as condições climáticas foram 
ideais. Baixaram as temperaturas, o que também foi 
positivo. Essas baixas temperaturas fizeram com que 
o ciclo produtivo se estendesse e as uvas entrassem 
em maturação no período em que as chuvas diminu-
íram na região.

O clima e a altitude da Serra Catarinense, a quase 
1,3 mil metros de altura, são os diferenciais de qualidade 
da uva e do vinho produzido por Santa Catarina.

Depois que a fruta é retirada das parreiras, passa 
por um processo delicado e demorado para se trans-
formar em vinho. O processo de armazenamento é 
feito em tanques de inox, onde as uvas ficam fermen-
tando durante um período de 8 a 20 dias. Depois, são 
colocadas em tonéis de carvalho francês e guardadas 
por um período de 8 meses a 2 anos, em temperatura 
ambiente de 14ºC a 18ºC.

Há 2 anos, os vinhos de altitude são produzidos 
na Serra Catarinense, período suficiente para garantir 
mais qualidade ao produto. 

As características regionais fazem com que o 
vinho seja diferenciado em relação a regiões mais 
tradicionais. Isso ocorre por causa das temperaturas 
baixas e alta altitude.

Cumprimento as vinícolas catarinenses, à ACAVI-
TIS, Associação Catarinense dos Produtores de Vinhos 
Finos de Altitude, pela excelente qualidade do vinho 
catarinense, reconhecido internacionalmente, não dei-
xando a desejar para os grandes rótulos; o Governador 
Luiz Henrique da Silveira pelo apoio. 

Participamos de várias reuniões neste sentido, 
em comitiva com visita ao Chile, a vinícolas interna-
cionalmente reconhecidas, conhecendo o processo 
para que possamos ganhar experiência e aplicar na 
conquista de novos mercados. 

Era o que tinha a dizer.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-
CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, o Município de Irauçuba, na região 
norte do Estado do Ceará, integrante do semiárido 
nordestino, completa na data de hoje, 20 de maio, 52 
anos de emancipação política administrativa. Trata-se 
de um município que vem vencendo suas adversidades 
climáticas, por ser do semiárido. A administração do 
Prefeito Raimundo Nonato Sousa Silva vem melhoran-
do seus indicadores nas áreas da saúde, educação, 
assistência social, dando apoio ao homem do campo 
por meio de vários programas da agricultura familiar, 
da caprinocultura e do potencial no artesanato. 

Neste momento queremos nos congratular com 
todos os que fazem o Município de Irauçuba pela visão 
que está tendo a gestão do Prefeito Nonatinho, lado a 
lado com o Vice-Prefeito Carlito, os Vereadores, seu 
secretariado, melhorando cada vez mais seus indica-
dores sociais.

Os municípios nordestinos vêm sofrendo dupla-
mente: com a perda de recursos do FPM, assim como 
também com as enchentes. Solicitamos, por intermé-
dio desta Presidência, acelerar a votação das Medidas 
Provisórias nº 461 e nº 462, a fim de fazermos justiça 
social com os municípios nordestinos.

Um abraço a toda a população de Irauçuba.
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Muni-
cípio de Irauçuba, no Estado do Ceará, completa na 
data de hoje, 20 de maio, 52 anos de emancipação 
política administrativa.

Situado na região norte do Estado do Ceará e in-
tegrante do semiárido nordestino, Irauçuba possui uma 
área territorial de 1.461,22 quilômetros quadrados, tem 
uma população estimada em 22 mil habitantes, com 
fixação predominante na área urbana.

O povoado que deu origem ao atual município 
chamava-se Cacimba do Meio, e o nome Irauçuba, 
originário do tupi-guarani, significa mel de abelha, 
sentido de amizade.

Sendo administrado pelo Prefeito Raimundo No-
nato Sousa Silva, o Município vem resgatando a cida-
dania dos seus munícipes por meio da implantação 
de obras públicas e projetos que estão garantindo um 
desenvolvimento socioeconômico sustentável.

Com uma gestão municipal voltada para a parti-
cipação popular e a transparência administrativa, nota-
se hoje uma expressiva melhoria dos indicadores nas 
áreas de educação, assistência social, cultura e saú-
de. Também se registra um incremento na geração de 
emprego e renda, a partir da implantação de 2 fábricas 
e o apoio à ovinocaprinocultura, bovinocultura leiteira, 
agricultura familiar e fortalecimento dos micronegócios 
com destaque para o artesanato.

Como pode ser constatado, muito são os motivos 
para o Município festejar, com brilho, seus 52 anos de 
emancipação política.

A dedicação e o compromisso do Prefeito Nona-
tinho com os irauçubenses tem tido o reconhecimento 
de várias entidades por meio da outorga de prêmios, 
entre eles: Selo UNICEF – município aprovado; Prê-
mio Nacional Abolição do Analfabetismo; Prêmio Na-
cional Prefeito Empreendedor; Prêmio Estadual Pre-
feito Destaque ao Apoio dos Direitos da Criança e do 
Adolescente; e Prêmio Estadual Ceará Vida Melhor 
2007/2008. 

Apesar das dificuldades que hoje, principalmente 
os municípios nordestinos, vem sofrendo em virtude das 
fortes chuvas e em consequência da crise econômica 
que diminuiu a arrecadação municipal com a perda de 
recursos do Fundo de Participação dos Municípios – 
FPM, o Município de Irauçuba vem mantendo regular-
mente todos os seus serviços em prol da população.

Por ocasião do transcurso do 52º aniversário de 
emancipação política de Irauçuba, transmito os meus 
sinceros parabéns aos irauçubenses que a cada dia se 
destacam pelos avanços que vêm conquistando.

Na oportunidade, quero, também, saudar o Pre-
feito Municipal, Raimundo Nonato Sousa Silva e toda a 
sua equipe, o Vice-Prefeito Francisco Carlito Araújo e o 
Poder Legislativo, na pessoa do Presidente da Câmara 
Municipal, Vereador José Anísio de Araújo Andrade. 
A harmonia dos Poderes Executivo e Legislativo Mu-
nicipal com os demais segmentos da sociedade local 
tem sido fundamental para o franco desenvolvimento 
municipal.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB-RO. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, em entrevista para a Rádio CBN, no dia 14 
de maio último, o Ministro Mangabeira Unger, voltou a 
fazer a seguinte afirmativa: “A Amazônia brasileira não 
pode ser salva pela polícia, o que justifica a necessi-
dade de uma ‘revolução’ no extrativismo local.”

Disse ainda o Ministro: “Não haverá preserva-
ção sem desenvolvimento nem desenvolvimento sem 
preservação. Não é um problema de lei. Temos que 
fazer tudo ao mesmo tempo. O problema prioritário é 
o controle e a legalização da terra. Se não resolver-
mos isso, nada mais funcionará”, reafirmou o Ministro 
Mangabeira.

Ao comentar o primeiro ano do Plano Amazônia 
Sustentável, Mangabeira avaliou que já podem ser 
observados efeitos positivos na região, reconhecendo 
que a região permanece um caos fundiário, uma vez 
que apenas 4,0% das terras particulares estão regu-
larizadas, principalmente as posses dos pequenos e 
médios produtores rurais e extrativistas.

Opinião sensata de um estudioso, sem a postu-
ra raivosa dos onguistas do IBAMA, FUNAI e INCRA, 
que querem massacrar sem dó e piedade os pobres 
trabalhadores rurais, aos quais não são oferecidas nem 
uma alternativa de sobrevivência.

Dentro de poucos dias, apresentarei a esta Casa 
e aos meus colegas Deputados projeto de lei, que 
busca uma revisão dos decretos que criaram, de for-
ma indiscriminada, reservas florestais, indígenas e 
Unidades de Conservação Ambiental, sem o menor 
critério técnico, pois não foram feitos estudos sobre o 
impacto social e econômico, estudos antropológicos, 
previsão orçamentária para as indenizações e criações 
de novas áreas para assentamentos dos atingidos pela 
desintrusão.

No meu Estado de Rondônia, temos dezenas de 
Unidades de Conservação e reservas florestais, que 
foram criadas por indicação ao Planalto de burocra-
tas que não conhecem a nossa realidade tampouco 
a região afetada.

Isso precisa acabar, essa decisão, pela sua rele-
vância, é um assunto que deve ser tratado obrigatoria-
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mente pelo Congresso Nacional, e não por burocratas 
e onguistas raivosos, que defendem interesses que 
não pertencem ao povo amazônida.

Entendo que o processo de criação de reservas 
florestais e unidades de preservação exigem um amplo 
entendimento entre Estados, municípios, Ministérios 
e a população que será atingida, compatibilizando o 
desenvolvimento sustentável, criando programas de 
extrativismo, ecoturismo, pois a experiência nos com-
prova que não basta criar reservas de forma arbitraria, 
sem plano de manejo e sem previsão orçamentária 
para indenizações das benfeitorias, assim como novas 
áreas para assentamento.

Nesse sentido, o nosso projeto de lei a ser apre-
sentado buscará ajustar essas reservas a um tama-
nho que contemple os objetivos da criação, sem que 
a população tradicional seja expulsa do seu local de 
moradia e trabalho, sem indenização e um novo local 
para trabalhar e criar seus filhos com dignidade.

Existe pelo País afora centenas de reservas cria-
das por decreto, sem um estudo prévio da sua extensão 
e aplicabilidade, com extensões maiores que vários 
países, prejudicando o desenvolvimento das cidades 
e da sua produção agrícola.

Volto a insistir em que a criação de reservas e Uni-
dades de Conservação sem os critérios técnicos, com 
milhares de hectares, tem travado o desenvolvimento 
de milhares de municípios brasileiros e colocado nas 
ruas milhares de famílias de trabalhadores rurais, sem 
emprego e sem perspectiva de sobrevivência.

Essa é uma face cruel dos onguistas que a Na-
ção precisa conhecer, pois expulsam o homem da terra 
onde ele vive, trabalha e educa seus filhos e o coloca 
nas periferias das cidades, sem trabalho e com fome, 
um prato cheio para ser tragado pela marginalidade 
e pelo crime. 

Sr. Presidente, estão acontecendo tantos pro-
blemas em relação a essa questão ambiental, que 
criamos uma Comissão para tratar de mudanças no 
Código. Tenho certeza de que nós, Deputados Fede-
rais e Senadores, vamos ter a oportunidade de fazer 
essas mudanças, para que os trabalhadores não so-
fram e não sejam sacrificados.

Constantemente, estou trazendo a esta Casa o 
que está acontecendo em Rondônia e espero que esta 
Casa busque, o mais rapidamente possível, resolver 
esse problema.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. GLAUBER BRAGA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, dados do IPEA confirmam que, do 
mês de outubro do ano passado até o mês de mar-
ço deste ano, 316 mil brasileiros saíram da linha da 
pobreza.

Desde os anos 80, quando o IPEA começou a 
fazer o seu estudo de natureza socioeconômica, em 
nenhum momento de crise internacional acontece algo 
parecido no País. Os motivos para esse avanço na 
nossa Nação são, entre outros, a ampliação do Bolsa-
Família e o aumento do valor do salário mínimo.

Então, é desfeita a tese de muitos economis-
tas de que o gasto público é a causa das mazelas do 
País, de que é aquilo que vai fazer com que a nossa 
Nação enfraqueça e não se desenvolva. O gasto pú-
blico tem de ser considerado investimento, sim, quan-
do tem como objetivo tratar das pessoas e diminuir a 
pobreza no País.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra ao ilustre Deputado José Carlos Vieira.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM-SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, a Organização Mundial da Propriedade Inte-
lectual – OMPI é um braço, uma agência da ONU. Ano 
passado tivemos como candidato ao cargo de Diretor-
Geral da entidade um brasileiro, Dr. Graça Aranha, que 
obteve votação expressiva: quase foi conduzido ao 
cargo de Diretor-Geral da OMPI, com sede em Gene-
bra, na Suíça, que congrega 184 países. Por um voto 
apenas, o Dr. Graça Aranha não foi eleito. Mas agora 
teremos um escritório no Rio de Janeiro – a OMPI está 
descentralizando -, com jurisdição para América Latina 
e Caribe, e o Dr. Graça Aranha estará lá. Queremos 
cumprimentá-lo pela condução ao cargo.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no ano 
passado, o Governo brasileiro, respaldado pelo apoio de 
parlamentares de diversos partidos, lançou a candidatu-
ra do Dr. José Graça Aranha ao cargo de Diretor-Geral 
da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – 
OMPI. Profissional de reconhecida capacidade técni-
ca e ilibada conduta, defensor da adesão do Brasil ao 
chamado Protocolo de Madri e ex-Presidente do INPI, 
que desde 2004 vinha exercendo o cargo de Diretor 
do Departamento de Registros Internacionais daquela 
organização, que vem a ser uma Agência Especializa-
da das Nações Unidas e principal fórum internacional 
para as negociações multilaterais sobre o direito de 
propriedade Industrial e Intelectual.
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Na oportunidade, destaquei que aquela candida-
tura objetivava promover o diálogo entre os membros 
a Organização, com vistas a fazer avançar a agenda 
de trabalhos da OMPI, refletindo ainda mais a preo-
cupação com as necessidades sociais e econômicas 
dos países em desenvolvimento no contexto da ade-
quada promoção e proteção dos direitos de proprie-
dade intelectual.

A mencionada candidatura recebeu expressiva 
votação, ficando à frente de 13 outros candidatos de 
países importantes, só perdendo a disputa final pela 
exígua margem de um voto. 

Graça Aranha, agora, foi indicado para dirigir o 
recém inaugurado escritório da OMPI na cidade do 
Rio de Janeiro, com jurisdição para a América Latina 
e Caribe, que, ao lado dos de Nova Iorque, Cingapura 
e Tóquio, tem a missão de descentralizar as decisões 
daquela entidade, antes concentrada em Genebra, 
na Suíça, aproximando-se cada vez mais dos seus 
184 países-membros, por imposição da irreversível 
tendência de globalização dos mercados. A OMPI, 
vale lembrar, é uma agência da ONU, que tem como 
característica ser uma prestadora de serviços para os 
titulares de patentes e marcas que não depende dos 
governos-membros para a sua sobrevivência.

Graça Aranha, nessa nova posição, certamente 
terá melhores condições de ser um ativo defensor da 
posição do Governo brasileiro que reivindica maior 
celeridade para a implementação de um acordo inter-
nacional para proteção de recursos genéticos, folclore 
e conhecimento tradicionais, que está em pauta há 7 
anos na OMPI.

Ele lembra que este ano completam-se 200 anos 
da primeira legislação brasileira de Propriedade Indus-
trial no Brasil, promulgada por D. João VI e que, apesar 
da importância do Brasil no contexto da propriedade 
intelectual, o novo escritório estenderá sua ação por 
toda a região latino-americana e no Caribe, com des-
taque para prestação de serviços e incentivo à ade-
são de novos países-membros ao PCT, o Protocolo de 
Madri, ao Acordo de Haia, além do incentivo ao maior 
uso desses mecanismos e dos serviços prestados pelo 
Centro de Arbitragem e Mediação da Organização. Está, 
ainda, entre suas atribuições, incentivar a realização de 
treinamentos de profissionais dos respectivos órgãos 
regulatórios, bem como a participação das empresas 
no uso desses sistemas.

E destaca, ainda, que o novo escritório atuará 
no sentido de incentivar entre os países da região a 
padronização de procedimentos e normas envolven-
do a propriedade intelectual. Ressalta-se que a OMPI 
respeita a soberania das nações em suas decisões 
políticas envolvendo a propriedade intelectual, mas 

jamais com indiferença. Onde houver incertezas, a 
organização buscará sempre apresentar informações 
técnicas e diretrizes para balizar as decisões voltadas 
para os melhores caminhos.

Um fato que demonstra claramente essa atuação 
da OMPI foi a sua operação no processo de decisão 
do Brasil de aderir ao Protocolo de Madri, tema que 
suscitava muita polêmica. Hoje, com o País em fase 
avançada de negociação para a adesão ao sistema, 
nota-se que muitos setores divergentes passaram a 
reconhecer os benefícios do novo sistema e alinharam-
se a favor da sua implementação. Outra importante 
colaboração da OMPI, nesse particular, foi o treina-
mento de profissionais do INPI para que o órgão se 
capacitasse a implementar o novo sistema. Trabalho 
semelhante foi feito nos EUA, que aderiram ao Proto-
colo em 2003 e se transformaram em apenas 5 anos 
no terceiro usuário do mundo do sistema.

Sob a batuta de José Graça Aranha, temos cer-
teza de que mais do que um posto avançado da OMPI 
no Brasil, o escritório da organização no Rio de Janeiro 
credenciará o País ainda mais no contexto dos países-
membros, já que, como ele acentua, a OMPI, estando 
no Brasil, a língua portuguesa ganhará maior importân-
cia para efeito da prestação dos seus serviços.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Ar-
naldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero registrar que, na última se-
gunda-feira, a ADVB realizou em São Paulo grande 
comemoração pela outorga do título de Personalida-
de de Marketing a João Cox, da Claro. Também esta-
vam presentes Miguel Ignatios, Presidente da ADVB; 
Agostinho Turbian, da FENADVB; e Roger Agnelli, o 
contemplado do ano passado. Foi uma grande reunião, 
com grande número de empresários, mostrando a im-
portância do título concedido a João Cox e também a 
importância da ADVB.

Quero registrar também que, no último domingo, 
estivemos no Jockey Club de São Paulo. Cumprimen-
to o Presidente Márcio Toledo pela bela festa, a rea-
lização do III Grande Prêmio São Paulo Rede Globo 
2009, com participação bastante grande, mostrando a 
pujança do Jockey Club de São Paulo e a participação 
de todos aqueles que lá estavam.

E quero convidar a todos para, na segunda-feira, 
a partir das 10h, no plenário da Câmara, grande reu-
nião em homenagem aos aposentados e pensionistas. 
Todos devem estar presentes, para reivindicar e pro-
testar contra o que está acontecendo.
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Obrigado, Presidente.
O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, desejo que o País e esta 
Casa saibam que o Amapá tem só 23 Deputados na 
Assembleia Legislativa, há 140 dias. Isso, por si só, já 
é inusitado. Acho que é caso único no Brasil. Nunca 
uma Casa legislativa ficou tanto tempo sem poder dar 
posse a suplentes.

Quem impede a posse de suplentes não é o Tribu-
nal Superior Eleitoral nem o Tribunal Regional Eleitoral. 
Não! Eles já julgaram todos os recursos e decidiram 
que o primeiro e o segundo suplentes são inelegíveis, 
que estão com os direitos políticos suspensos. O tercei-
ro suplente está apto a tomar posse, mas uma liminar 
do Tribunal de Justiça do Estado, do dia 7 de janeiro 
deste ano, determinou à Assembleia Legislativa que 
não dê posse a nenhum suplente.

É como se o Supremo Tribunal Federal determi-
nasse à Câmara dos Deputados que não desse posse 
a suplente, no caso de disputa de vaga.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Lael Varella.

O SR. LAEL VARELLA (DEM-MG. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
com a recente publicação da Lei nº 11.922, de 2009, 
que cria novo prazo para o recadastramento de armas 
de fogo, uma nova chance foi dada aos proprietários 
para recadastrar suas armas. Com efeito, eles terão 
até o dia 31 de dezembro deste ano para fazer o de-
vido registro.

O recadastramento, que é gratuito, deve ser feito 
no site da Polícia Federal. Após o preenchimento do 
formulário fornecido pela Internet, é preciso enviar à 
Polícia Federal, pelos Correios, os documentos infor-
mados no site.

Com a nova lei, os proprietários de armas en-
contram uma série de facilidades para se manter na 
legalidade. Além de tirar o registro provisório via Inter-
net, que tem a duração de 90 dias até a expedição do 
registro definitivo, não será necessária a realização de 
teste psicológico e prático e a apresentação de cer-
tidões negativas. Deverão ser legalizadas, inclusive, 
com este procedimento, as armas que não possuem 
registro.

De acordo com a Polícia Federal, até o momen-
to, apenas 600 mil armas foram recadastradas. Com a 
nova lei, cerca de 14 milhões de brasileiros possuidores 

de armas de fogo adquiridas legalmente e registradas 
nos Estados e na PF têm a oportunidade de perma-
necer na legalidade.

Sr. Presidente, uma das causas da criminalidade 
encontra-se exatamente na impunidade e no verdadeiro 
colapso do sistema prisional. As prisões se transforma-
ram em verdadeiras escolas do crime, superlotadas e 
centro de comando do crime organizado.

Nesse sentido, quero comentar e transcrever al-
guns trechos do artigo Soluções para o Sistema Pe-
nitenciário Brasileiro, do Dr. Fernando Antonio Sabino 
Cordeiro, Juiz de Direito Titular da Comarca de Orobó, 
Pernambuco, publicado no site correio forense:

Uma das questões ligadas à segurança pública 
é a realidade do sistema penitenciário brasileiro. Em 
suas teses, os especialistas no assunto oscilam entre 
o endurecimento das penas, à substituição, restrição e 
eliminação da pena de prisão, da redução à manuten-
ção da maioridade penal, mas constatam em uníssono 
a falência do sistema penitenciário brasileiro, aliás, fato 
facilmente identificado.

Na busca de soluções, existe consenso por parte 
dos responsáveis pelo sistema penitenciário, e daque-
les que defendem a humanização do próprio sistema 
prisional, no tocante à necessidade da redução da po-
pulação carcerária, ao identificarem uma superlotação 
de presídios, penitenciárias, cadeias públicas e até 
carceragens de delegacias de polícia (WEIS, Carlos: 
O Big Brother Penitenciário. Juízes para a Democracia, 
São Paulo, nº 42, ano 11, p.12, jun/ago 2007).

Maurício Kuehene, Diretor do Departamento Peni-
tenciário Nacional do Ministério da Justiça, alerta: “Vale 
salientar que contabilizamos, ao final de 2006, 401 mil 
e 306 presos nos diferentes cárceres existentes no 
Brasil, para os quais só existem 240 mil vagas, mos-
trando-nos um déficit extraordinário (...) os dispositivos 
da Lei de Execuções Penais representam verdadeira 
letra morta ao propiciar a chamada individualização da 
pena.” (KUEHNE, Maurício: Presídios Federais. Anais 
do Seminário Teoria e Prática no Direito Penal. CJF. 
CEJ. Curitiba, p.68-88, 2007).

Os dados divulgados em junho de 2007 pelo Mi-
nistério da Justiça apontam para uma população de 
419 mil 551 presos distribuídos, entre presos já con-
denados e provisórios, em penitenciárias, presídios, 
cadeias públicas e delegacias de polícias, com um 
déficit de 105 mil e 75 no sistema penitenciário.

Inúmeras soluções são propostas, simpósios são 
realizados, as mais brilhantes teses sobre o assunto 
são defendidas, os governantes prometem a adoção 
de medidas a curto, médio e longo prazos, no entanto, 
o tempo passa e a situação se agrava. O cidadão co-
mum, aquele que não é especialista no assunto, nem 
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lhe cabe o poder de decisão, clama por soluções. Diante 
de tanto alarde e nenhuma providência concreta com 
êxito, talvez seja o momento de pensarmos em solu-
ções mais simples, possíveis de serem adotadas.

O custo médio de cada preso para o Estado fica 
em torno de um mil reais mensais. Há falta de empenho 
na construção de presídios, mesmo com a construção 
e anúncio de construção nos últimos anos. Prevalece 
inclusive o descontentamento dos próprios munícipes, 
nos locais onde são instalados presídios e penitenciá-
rias (SANTANA, Lourival: Pena mais longa pode gerar 
colapso. OESP, 2007/03/18).

Cito um exemplo, em determinada cidade com 
população de pouco mais de 15 mil habitantes, de-
terminado acusado é condenado por crime, mas, em 
menos de 2 ou 3 anos encontra-se nas ruas, morando 
praticamente em frente à casa da vítima, sem nenhum 
indício de que tenha alcançado a pretendida ressocia-
lização. Ele volta a beber, comete novos delitos, co-
mete novo crime, e assim passa a ser um contumaz 
frequentador do sistema penitenciário, e finalmente 
aparece morto.

Não existe na prática um sistema eficaz de fis-
calização das condições de liberdade condicional ou 
sursis, as experiências existentes são restritas a alguns 
poucos casos e, apesar do sucesso, não há por parte 
de nossas instituições o empenho, a meta de repro-
duzir modelos bem sucedidos, os quais permanecem 
quase como uma vitrine, mas não é disseminado nem 
adotado como padrão.

O cidadão comum, por outro lado, tem a sensa-
ção de que não houve aplicação da pena, que hou-
ve impunidade. Na realidade, quem recebeu maior 
punição foi a própria vítima. A sociedade clama pelo 
menos pelo efetivo cumprimento da pena imposta. É 
claro que ao Estado cabe fazer com que a pena seja 
executada com a preservação dos direitos humanos 
do apenado, mas também cabe ao Estado zelar pela 
integridade física dos seus cidadãos.

Sr. Presidente, o Dr. Fernando Cordeiro apresen-
ta uma providência para solucionar a trágica situação: 
o Brasil possui cerca de 5 mil 564 municípios (IBGE 
– Contagem da População 2007), conforme dados do 
IBGE-2006, dos quais 71% têm população até 20 mil 
habitantes, situados na área rural. A obrigatoriedade 
da construção de 2 unidades prisionais em cada um 
desses municípios, de população em torno dos 20 mil 
habitantes, cada um dessas unidades com 50 celas, 
com capacidade para 2 pessoas por cela poderá re-
presentar o início viável e visível de uma solução pos-
sível, se houver vontade política. Uma dessas unidades 
prisionais seria destinada a presos condenados com 
idade superior ou igual a 18 anos de idade, e a outra 

como unidade de internamento para adolescentes en-
tre 16 anos e 18 anos de idade.

A adoção da medida representará de imediato, em 
cada município, a permanência de cem presos na pró-
pria comunidade, além das cem vagas disponíveis para 
adolescentes em estabelecimentos com características 
para cumprimento de medidas socioeducativas.

Fazendo as contas, somente em 71% dos mu-
nicípios, ou seja, nos 3 mil 950 municípios, teríamos 
aumentada consideravelmente a capacidade prisional 
em 395 mil vezes, além de criarmos condições míni-
mas de internamento de 395 mil infratores entre 16 e 
18 anos de idade.

Observe-se a existência de espaço suficiente, 
além de proporcionar o recolhimento de alguns ape-
nados, na própria comunidade de origem, com a pos-
sibilidade de implantação de uma colônia agrícola, e 
possibilidade concreta de recuperação, isso sem con-
tar os outros municípios restantes.

Os presídios e penitenciárias maiores seriam 
destinados aos centros com maior população, ou a 
criminosos de maior periculosidade, ou ainda em si-
tuações de segurança específicas. A construção des-
sas unidades poderá ser resultado de convênio entre 
União, Estados e Municípios.

Soluções existem, mas infelizmente prevalece 
o simples discurso, sem adoção de medidas simples, 
passíveis de aperfeiçoamento. A simples afirmativa de 
que é preferível abrir escolas a construir penitenciárias 
não é suficiente para equacionar o problema peniten-
ciário. Escolas e educação são necessárias, inclusive 
no sistema penitenciário, mas não se podem fechar os 
olhos como se não existisse o problema da seguran-
ça pública, em parte aumentado, devido ao sistema 
penitenciário, à impunidade e ao tráfico de drogas em 
todas as camadas da população, independentemente 
do grau de instrução.

Sr. Presidente, o Dr. Fernando Cordeiro termina 
advertindo: “A constatação acadêmica de que o ins-
tituto de aplicação da pena deve ser substituído pela 
prevenção ao cometimento do delito representa apenas 
uma face do complexo problema da criminalidade e da 
aplicação da lei penal, mas por vezes se distancia da 
realidade enfrentada no cotidiano”.

Muito obrigado.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna comunicar que hoje 
protocolei uma representação na Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários -ANTAQ, contra o Terminal 
Portuário Cotegipe – TPC, localizado na Baía de Aratu, 
em Salvador. O referido terminal tem extrapolado as 
atribuições permitidas pela concessão pública que lhe 
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foi concedida, exercendo uma concorrência predatória 
contra o Porto do Malhado em Ilhéus. O TPC recebeu 
autorização para a movimentação de carga própria e, 
eventualmente, carga de terceiros. No entanto, a em-
presa, em descumprimento com a Resolução da AN-
TAQ, vem movimentando carga predominantemente 
de terceiros.

A autorização conferida a título precário à TPC 
permitiu que ela explorasse, por tempo indeterminado, 
terminal portuário de uso privativo, na modalidade de 
uso misto, para a movimentação e armazenagem de 
cargas próprias e, complementarmente, cargas de ter-
ceiro, destinadas ou provenientes de transporte aqua-
viário. Essa autorização foi dada para a movimentação 
de carga, constituída de trigo e, complementarmente, 
de cargas de terceiros.

Além de estar movimentando cargas de outras 
empresas, em um montante muito superior às cargas 
próprias, existe a suspeita e fortes indícios de que a TPC 
vem, reiteradamente, praticando a atividade de dumping 
como meio de concorrer com outros terminais.

Com suas atividades, o TPC está provocando 
enormes prejuízos ao terminal público de Ilhéus, geran-
do desemprego e destruição de patrimônio público.

Como consequência dessa concorrência desleal 
e ilegal, o Porto de Ilhéus, que há 2 anos movimenta-
va cerca de um milhão de toneladas de soja, teve seu 
volume reduzido para apenas 137 mil toneladas entre 
janeiro e outubro de 2008, uma queda superior a 80%. 
A perda de rentabilidade do porto tem gerado o atraso 
de obras essenciais à sua modernização e ampliação, 
gerando inclusive dificuldades na manutenção de sua 
capacidade operacional.

Por todo o exposto, Sras. e Srs. Parlamentares, es-
tou solicitando, na representação, que hoje encaminhei, 
que a ANTAQ proíba o TPC de movimentar cargas de 
terceiros, de forma predominante e alheia ao escopo de 
sua autorização; suspenda as obras programadas pelo 
Terminal Portuário de Cotegipe, até que se verifique 
a adequação de suas dimensões à movimentação da 
carga própria, impedindo a movimentação disfarçada 
de carga predominante de terceiros, como se houvesse 
ociosidade do terminal e suas instalações; aplicação 
das sanções disciplinares, inclusive com a suspensão 
da autorização precária.

Adicionalmente, estou solicitando que o TPC 
apresente os comprovantes das cargas movimenta-
das e navios que vêm atracando em seu terminal, nos 
últimos 3 anos, bem como o comprovante dos valores 
que está cobrando por tais serviços.

Sr. Presidente, considero inadmissível que a legis-
lação seja burlada reiteradamente, trazendo evidentes 

prejuízos para o patrimônio público, para os trabalha-
dores e para nossa região em geral.

Espero que a ANTAQ atue decisivamente no 
cumprimento da lei.

Solicito a V.Exa., Sr. Presidente, que determine 
a divulgação do meu pronunciamento nos meios de 
comunicação da Casa.

Muito obrigado.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, faleceu na última segunda-feira, em For-
taleza, o nosso ilustre coestaduano Tácito da Rocha 
Beleza, pertencente a tradicional família de nossa uni-
dade federada, sempre desfrutando do respeito e da 
admiração dos seus conterrâneos.

Quando mais jovem, exerceu atividades nos Di-
ários Associados, especialmente nos jornais Correio 
do Ceará e Unitário, então sob a superintendência do 
intelectual, de méritos incontáveis, Eduardo Campos, 
que se projetou nacionalmente como escritor, drama-
turgo, folclorista, historiador, falecido no ano passado, 
quando se achava à frente do vetusto Instituto do Ce-
ará – histórico, geográfico e antropológico.

Como qualificado servidor do Tribunal Regional 
do Trabalho, Tácito Rocha Beleza ocupou cargos de 
relevo, evidenciando em todos eles a sua reconheci-
da competência, o que lhe garantia a admiração e o 
respeito de quantos pertenciam àquela colenda Corte 
Trabalhista.

Casado com Marisa Rocha, com quem teve 4 fi-
lhos, o extinto pertencia a diversas entidades, relacio-
nando-se com inexcedível afabilidade e tendo sempre 
comportamento ético irrepreensível.

Ao registrar, desta tribuna, o desaparecimento 
do ilustre conterrâneo, desejo levar às famílias enlu-
tadas as minhas condolências, no meu nome e em 
nome da bancada cearense com assento nesta Casa 
legislativa.

Muito obrigado.

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB-ES. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero deixar registrada nesta Casa a pre-
sença do Prefeito José Carlos de Almeida e do Verea-
dor Warley Lobo Teixeira, de São José do Calçado, e 
do Prefeito Romualdo Antônio Gaigher Milanese, de 
Boa Esperança. São lideranças expressivas no nosso 
querido Espírito Santo e políticos comprometidos com 
o desenvolvimento social do nosso Estado.

Sras. e Srs. Deputados, “É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adoles-
cente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionaliza-
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ção, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los 
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.”

É assim que nossa Constituição, em seu art. 227, 
determina como devem ser tratados nossas crianças 
e adolescentes. Mas, apesar das vitórias alcançadas 
desde 1988, ainda é necessário um esforço hercúleo 
de toda a sociedade e da União, para que os objetivos 
pretendidos pela lei sejam de fato alcançados.

Na última segunda-feira, 18 de maio, foi o Dia 
Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Se-
xual de Crianças e Adolescentes, instituído pela Lei 
nº 9.970, de 2000. A data foi escolhida em referência 
ao dia em que um crime bárbaro ocorrido em meu 
Estado e que chocou toda a sociedade brasileira no 
ano de 1973. Nesse dia, Araceli Cabrera Sanches, 
uma menina capixaba de apenas 8 anos de idade, foi 
raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada por 
jovens de classe média alta daquela cidade. O pior é 
que esse crime hediondo prescreveu sem que ninguém 
fosse penalizado.

Por que lembrar ano a ano de tal acontecimento 
tão horrível, que mexe com nossos mais profundos sen-
timentos? A resposta é: para que não nos esqueçamos 
do quanto ainda há ser feito pela garantia dos direitos 
das crianças e dos adolescentes; para que não nos 
esqueçamos de que é nosso dever assegurar à criança 
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à 
vida e à dignidade; para que não nos esqueçamos de 
que é nosso dever salvaguardar nossas crianças e ado-
lescentes de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.

Hoje, além da Constituição Federal, temos o ECA, 
o Estatuto da Criança e do Adolescente; o Plano Nacio-
nal de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juve-
nil; o Serviço de Enfrentamento à Violência, ao Abuso 
e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o 
Disque 100, e outros tantos instrumentos de promoção 
dos direitos das crianças e dos adolescentes.

Mesmo com a ampliação dos mecanismos legais, 
a União e a sociedade como um todo ainda distam do 
que apregoa o art. 227, e em especial no que diz res-
peito ao termo “prioridade”. Um grande exemplo disso 
reside no fato de que o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente não consta da Resolução nº 9, de 2004, do Con-
selho Nacional de Educação, que institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em 
Direito no Brasil. Assim, os 1.015 cursos regulares de 
Direito podem ou não incluir a matéria como disciplina 
obrigatória. E o fato é que a grande maioria não inclui. 
Onde está a prioridade disposta pela Constituição? 
Nem os nossos agentes do Direito – juízes, advoga-

dos, promotores, delegados e outros – são obrigados 
a conhecer o ECA durante sua formação. 

Não é raro, aliás, mais recorrente do que o dese-
jado, que crianças vítimas de abuso ou em situação de 
exploração sexual sejam revitimizadas em nossas de-
legacias e tribunais. Por vezes são obrigadas reiterada-
mente a se confrontarem com seus agressores. Nesses 
casos, mais uma vez a constituição é rasgada.

Também encontramos processos judiciais em 
que a criança e/ou o adolescente vítima de violação 
é caracterizada como a responsável pela violência. 
Ainda encontram-se processos em que se considera 
que a menina possa ter motivado o abuso, por meio 
de seu comportamento, atitudes ou até mesmo pela 
forma como se veste. 

Nesses casos, existem óbvias falhas de entendi-
mento, que advêm em parte de uma cultura de que a 
criança não era considerada como sujeito de direitos, e 
outra, originária de uma formação que não privilegia o 
conhecimento sobre as crianças e adolescentes, seus 
direitos e suas peculiaridades.

Precisamos avançar. E avançar significa capaci-
tar e qualificar os profissionais que atuam diretamente 
com os casos de violência contra crianças e adoles-
centes, como policiais, conselheiros tutelares, médi-
cos, enfermeiros, psicólogos, professores, delegados, 
promotores e juízes, para que tenham um maior trato 
com essa temática. Para tanto, é preciso que a matéria 
seja tratada como prioridade nos termos do art. 227, e 
que se constitua em uma política nacional.

Dentro desse entendimento, qual o papel que 
cabe à Câmara dos Deputados?

Apresentei 3 projetos de lei que tratam direta-
mente do combate à violência contra crianças e ado-
lescentes, especialmente sob o aspecto da punição: 
os PLs nº 520, 521 e 522, todos de 2009. Promovem 
aprimoramentos na legislação atual, sobretudo no ECA, 
Código Penal e na Lei dos Crimes Hediondos.

Solicito, Sr. Presidente, que pelo menos nesta 
Casa os preceitos do art. 227 da Constituição sejam 
respeitados; que os projetos que resultem em impacto 
direto na garantia dos direitos das crianças e dos ado-
lescentes sejam tratados como prioritários.

Além de meus projetos, que são relativamente 
recentes, outros tantos que tramitam aqui na Câmara 
há anos podem resultar em ganhos diretos na promo-
ção dos direitos das crianças e adolescentes, como 
aqueles que estabelecem remuneração obrigatória 
aos conselheiros tutelares, os primeiros a receberem 
as denúncias de violação.

Ao lembrar-se do caso Araceli e até mais recen-
temente do caso da menina de 9 anos abusada pelo 
padrasto em Alagoinha, em Pernambuco, a sociedade 
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nos cobra celeridade aos projetos que buscam com-
bate a esse tipo de violência.

A Câmara dos Deputados deve assumir esse 
compromisso! Esse é o meu apelo.

Muito obrigado.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB-AP. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, desde 2002 o Estado do Amapá sofre um 
processo de sucateamento. Serviços que atendiam à 
população foram deteriorados e agora voltam como pro-
messa de palanque para a próxima eleição. Foi assim 
com a energia elétrica, que chegava durante 24 horas 
por dia em todo o Estado, e com o terminal de passa-
geiros do Aeroporto Internacional de Macapá.

Em recente visita a Laranjal do Jari, a Controlado-
ria-Geral da União constatou o desvio de 4,5 milhões 
de reais das obras de construção da ponte que liga o 
município a Monte Dourado, no Pará. Propagandea-
da como obra do Senador Sarney, foi contratada em 
2003. Seis anos depois se deteriora, com menos de 
40% construídos.

Deve de novo virar promessa de palanque eleito-
ral, enquanto o dinheiro público escoa pelo ralo.

Peço a V.Exa., Sr. Presidente, que autorize a trans-
crição nos Anais de nota divulgada pela Controladoria-
Geral da União a respeito do assunto.

Muito obrigada.

NOTA A QUE SE REFERE A ORADO-
RA:

Irregularidades em construção de ponte 
no Rio Jari chegam a R$4,5 milhões

8-5-2009. Enviar para amigo. Comentar do sítio 
da Controladoria Geral da União 

Fiscalização especial realizada pela Controla-
doria-Geral da União (CGU) no município de Laranjal 
do Jari, no Amapá, constatou irregularidades na apli-
cação de dinheiro público no valor de R$4,5 milhões, 
recursos que não foram devidamente comprovados 
na construção de uma ponte mista de concreto e aço 
sobre o Rio Jari. De acordo com a fiscalização, nem a 
prefeitura nem a Caixa Econômica Federal apresenta-
ram informações consistentes sobre a utilização dos 
recursos repassados pelo Ministério das Cidades para 
a construção da ponte.

A obra foi contratada em 2003 pelo valor total de 
R$20,1 milhões e se encontrava, em 2008, com ape-
nas 39% dos serviços executados. Além das despesas 
não-comprovadas, a fiscalização constatou muitas ir-
regularidades no processo licitatório para contratação 
da obra.

Entre essas irregularidades, que indicam favore-
cimento à empresa vencedora (Estacon Engenharia 
S/A), constatou-se que o local de abertura do certa-
me foi mudado sem que conste do processo qualquer 
comprovação de que a mudança tenha sido publicada. 
Dessa forma, apenas a Estacon Engenharia participou 
da licitação.

Extravio de documentos
A fiscalização em Laranjal do Jari foi feita em aten-

dimento a uma solicitação da Segunda Vara da Seção 
Judiciária do Estado do Amapá. A equipe de fiscais da 
CGU constatou um grande número de irregularidades 
na maioria dos processos licitatórios promovidos pela 
prefeitura. Ao analisar os documentos disponibilizados 
pela Caixa Econômica e a prefeitura, os auditores veri-
ficaram que houve extravio de documentos referentes 
a convênios e contratos de repasse.

Durante o trabalho no município, a equipe da CGU 
fiscalizou um total de R$33,8 milhões repassados pela 
União, entre 2001 e 2008, para a realização de ações 
de programas sociais e de infra-estrutura coordenados 
pelos ministérios das Cidades, Integração Nacional, 
Esporte, Saúde e Meio Ambiente.

Passarela
A má aplicação de recursos públicos na constru-

ção de uma passarela de concreto sobre o Rio Jari, 
que custou R$790 mil aos cofres da União, foi outro 
fato que chamou a atenção dos auditores. O contrato 
com a empresa C.R.S. Comercial Ltda., foi assinado 
em dezembro de 2005, pelo valor total de R$1,050 mi-
lhão, mas a obra está paralisada e não tem data para 
recomeçar. A empresa executou 51% dos serviços e 
recebeu 73% do preço total contratado.

Com a interrupção da obra, os módulos constru-
ídos não receberam o acabamento necessário para 
oferecer amplo acesso aos usuários, o que levou à 
improvisação de uma “rampa” de madeira, feita pelos 
próprios moradores. Só dessa forma a passarela pode 
ser utilizada pelos moradores para terem acesso às 
residências localizadas em áreas de palafitas às mar-
gens do Rio Jari.

Casas
Outra situação que chamou a atenção dos audi-

tores durante a fiscalização foi a licitação para a cons-
trução de 751 casas destruídas num incêndio ocorri-
do no município em 2006. Foram encontradas muitas 
irregularidades na realização do processo licitatório 
promovido pela prefeitura, no valor aproximado de 
R$12,4 milhões.

De acordo com os fiscais, neste caso ainda há 
a possibilidade de se evitar danos ao erário, pelo fato 
de ainda não haver contratos assinados com as em-
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presas vencedoras do certame. No exame da licitação, 
a fiscalização constatou, entre outras irregularidades, 
indícios de combinação de propostas. Embora tenham 
deixado de apresentar parte da documentação exigida 
ou a tenham apresentado com falhas, cada uma das 
cinco empresas participantes venceu pelo menos um 
dos lotes em que a obra foi dividida.

O pagamento por serviços não-executados no 
valor de R$16,9 mil, repassados pelo Ministério da 
Saúde para a construção de uma unidade de saúde 
no município, foi outra irregularidade detectada pela 
equipe de fiscalização da CGU.

Assessoria de Comunicação Social

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, como disse na sessão 
matutina, registro aqui pronunciamento sobre a nossa 
PETROBRAS, certamente na visão predominante entre 
os seus 426 mil acionistas e mais de 74 mil funcionários 
trabalhadores, na defesa dessa empresa, mas, claro, 
exigindo o controle social para que cumpra os seus 
objetivos em relação não só ao desenvolvimento no 
sentido amplo, como também ao meio ambiente, aos 
pescadores artesanais, ali onde desenvolve empreen-
dimentos, muitas vezes extremamente agressivos.

PSOL, que valoriza muito o instrumento inves-
tigatório das Comissões Parlamentares de Inquérito, 
não assinou a da PETROBRAS no Senado porque, na 
nossa visão, a iniciativa do tucanato, secundada pelo 
“demos”, pretende, sobretudo, fazer disputa partidária 
e eleitoral com vistas a 2010.

Quem tentou privatizar a maior empresa brasileira 
– que já tem hoje, infelizmente, maioria de acionistas 
privados – não parece ter propósitos investigativos 
sérios. A PETROBRAS tem 50 mil contratos e seus in-
vestimentos chegam a 1% do PIB nacional: óbvio que 
tem de ser fiscalizada e socialmente controlada. E há 
mecanismos para isso, por meio do Tribunal de Contas 
da União, da Controladoria Geral da União, das audi-
ências públicas aqui no próprio Congresso Nacional, 
do Ministério Público. Uma CPI também se presta a 
isso, mas nesse caso parece-nos contaminada pelos 
interesses do embate eleitoral.

Triste é também ver o Governo Lula, mais uma 
vez, nos braços do PMDB de Renan e sua famigerada 
tropa de choque. Qual será o preço dessas defesas? 
Onde fica o interesse público? Incrível será ver o Se-
nador Collor, hoje no PTB, como paladino da soberania 
nacional e da lisura nos negócios públicos.

Além do mais, nenhuma CPI desmoralizaria uma 
empresa como a PETROBRAS se ela, como se es-
pera, não tiver sido palco de falcatruas e corrupção, 
mas apenas de deslizes e equívocos corrigíveis. Collor 

e Renan, por óbvio, não serão os melhores avalistas 
desse procedimento.

O PSOL quer uma PETROBRAS com gestão 
democrática e transparente, que contemple questões 
fundamentais defendidas pelos movimentos popula-
res e petroleiros, como a defesa do nosso petróleo, 
pelos fins dos leilões das bacias sedimentares, das 
riquezas do pré-sal, estimado em mais de 50 bilhões 
de barris de petróleo, e da soberania nacional; que 
também respeite, em seus empreendimentos, os di-
reitos da população pobre – como os dos pescadores 
artesanais, em Magé, Estado do Rio de Janeiro – e a 
legislação ambiental, tantas vezes agredida em nome 
do progresso.

As entidades do movimento social buscarão atin-
gir a marca das 1,3 milhões de assinaturas, número 
necessário para enviar um projeto de lei de iniciativa 
popular ao Congresso Nacional. Ali se pretende asse-
gurar a consolidação do monopólio estatal do petróleo, 
a reestatização da PETROBRAS, o fim das concessões 
brasileiras de petróleo e gás, garantindo a destinação 
social dos recursos gerados. As principais reivindica-
ções, que o PSOL assume também como suas, são: 
mudança na Lei do Petróleo, restabelecendo o mono-
pólio estatal e fim dos leilões; fim da exportação do 
petróleo cru, com investimento na indústria petroquí-
mica; fundo social soberano de investimento voltado 
para as necessidades do povo brasileiro: educação, 
saúde, reforma agrária, trabalho e renda; respeito às 
populações impactadas, defesa da produção nacional 
e internacional solidária e integradora; redução do uso 
do petróleo e avanço nas pesquisas de nova matriz 
energética, limpa e renovável; que a exploração, pro-
dução e transporte sejam realizadas por uma PETRO-
BRAS 100% estatal.

Sr. Presidente, aproveitando a oportunidade, eu 
gostaria de solicitar a publicação de excelente artigo 
do jornalista Mauro Santayana, intitulado A Gripe dos 
Porcos e a Mentira dos Homens, em que ele fala como 
por trás dessa provável pandemia há também interes-
ses econômicos fortes.

Agradeço a atenção.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:

A gripe dos porcos e a mentira dos ho-
mens 

Por Mauro Santayana

O governo do México e a agroindústria procuram 
desmentir o óbvio: a gripe que assusta o mundo se ini-
ciou em LaGlória, distrito de Perote, a 10 quilômetros 
da criação de porcos das Granjas Carroll, subsidiária 
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de poderosa multinacional do ramo, a Smithfield Foo-
ds. LaGlória é uma das mais pobres povoações do 
país. O primeiro a contrair a enfermidade (o paciente 
zero, de acordo com a linguagem médica) foi o meni-
no Edgar Hernández, de quatro anos, que conseguiu 
sobreviver depois de medicado. Provavelmente seu or-
ganismo tenha servido de plataforma para a combina-
ção genética que tomaria o vírus mais poderoso. Uma 
gripe estranha já havia sido constatada em LaGlória, 
em dezembro do ano passado e, em março, passou a 
disseminar-se rapidamente.

Os moradores de LaGlória – alguns deles traba-
lhadores da Carroll – não têm dúvida: a fonte da en-
fermidade é o criatório de porcos, que produz quase 1 
milhão de animais por ano. Segundo as informações, 
as fezes e a urina dos animais são depositadas em tan-
ques de oxidação, a céu aberto, sobre cuja superfície 
densas nuvens de moscas se reproduzem. A indústria 
tornou infernal a vida dos moradores de LaGlória, que, 
situados em nível inferior na encosta da serra, recebem 
as águas poluídas nos riachos e lençóis freáticos.

A contaminação do subsolo pelos tanques já foi 
denunciada às autoridades, por uma agente munici-
pal de saúde, BerthaCrisóstomo, ainda em fevereiro, 
quando começaram a surgir casos de gripe e diar-
reiana comunidade, mas de nada adiantou. Segundo 
o deputado Atanásio Duran, as Granjas Carroll ha-
viam sido expulsas da Virgínia e da Carolina do Norte 
por danos ambientais. Dentro das normas do Nafta, 
puderam transferir-se, em 1994, para Perote, com o 
apoio do governo mexicano. Pelo tratado, a empresa 
norte-americana não está sujeita ao controle das au-
toridades do país, nem às suas leis – somente às leis 
do país de origem.

O episódio conduz a algumas reflexões sobre o 
sistema agroindustrial moderno. Como a finalidade das 
empresas é o lucro, todas as suas operações, incluídas 
as de natureza política, se subordinam a essa razão. 
A concentração da indústria de alimentos, com a cria-
ção e o abate de animais em grande escala, mesmo 
quando acompanhada de todos os cuidados, é ame-
aça permanente aos trabalhadores e aos vizinhos. A 
criação em pequena escala – no nível da exploração 
familiar – tem, entre outras vantagens, a de limitar os 
possíveis casos de enfermidade, com a eliminação 
imediata do foco.

Os animais são alimentados com rações que le-
vam 17% de farinha de peixe, conforme a OrganicCon-
sumersAssociation, dos Estados Unidos, embora os 
porcos não comam peixe na natureza. De acordo com 
outras fontes, os animais são vacinados, tratados pre-
ventivamente com antibióticos e antivirais, submetidos a 
hormônios e mutações genéticas, o que também expli-

ca sua resistência a alguns agentes infecciosos. Assim 
sendo, tornam-se hospedeiros que podem transmitir 
os vírus aos seres humanos, como ocorreu no México, 
segundo supõem as autoridades sanitárias.

As Granjas Carroll – como ocorrem em outras 
latitudes e com empresas de todos os tipos – mantêm 
uma fundação social na região, em que aplicam parcela 
ínfima de seus lucros. E o imposto da hipocrisia. As-
sim, esses capitalistas engambelam a opinião pública 
e neutralizam a oposição da comunidade. A ação social 
deve ser do Estado, custeada com os recursos tribu-
tários justos. O que tem ocorrido é o contrário disso: 
os estados subsidiam grandes empresas, e estas atri-
buem migalhas à mal chamada “ação social”. Quando 
acusadas de violar as leis, as empresas se justificam 
– como ocorre, no Brasil, com a Daslu – argumentando 
que custeiam os estudos de uma dezena de crianças, 
distribuem uma centena de cestas básicas e mantêm 
uma quadra de vôlei nas vizinhanças.

O governo mexicano pressionou, e a Organiza-
ção Mundial de Saúde concordou em mudar o nome 
da gripe suína para Gripe-A. Ao retirar o adjetivo que 
identificava sua etiologia, ocultou a informação a que 
os povos têm direito. A doença foi diagnosticada em 
um menino de LaGlória, ao lado das águas infectadas 
pelas Granjas Carroll, empresa norte-americana cria-
dora de porcos, e no exame se encontrou a cepa da 
gripe suína. O resto, pelo que se sabe até agora, é o 
conluio entre o governo conservador do México e as 
Granjas Carroll – com a cumplicidade da OMS.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Gonzaga Patriota, 
do PSB de Pernambuco.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, logo mais, 
faremos um apelo ao Sr. Ministro da Educação e tam-
bém ao Reitor da UNIVASF de Petrolina no sentido de 
que seja adiada, pelo menos por 1 ano, a realização do 
vestibular conforme proposto pelo Conselho daquela 
universidade. Em vez de fazê-lo agora com base no 
ENEM – que nós apoiamos –, que o façam no ano que 
vem, ou, pelo menos, que a alteração seja feita em 2 
etapas: 50% agora e, daqui a 1 ano, o restante.

Houve audiências públicas na Câmara de Jua-
zeiro e de Petrolina, nas quais contamos com o apoio 
da grande maioria das Sras. e dos Srs. Deputados 
desses 3 Estados – obtivemos a assinatura de mais 
de 80% dos Srs. Deputados da Bahia, de Pernambu-
co e do Piauí.

Portanto, esperamos que o Sr. Ministro e o Rei-
tor da UNIVASF façam essa prorrogação ou esse 
adiamento.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Eliene Lima.

O SR. ELIENE LIMA (PP-MT. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, participamos ontem 
do IV Seminário de Responsabilidade Social, realizado 
na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Temos acompanhado a evolução do comprome-
timento e da preocupação das empresas de todas as 
linhas de atuação no mercado com o ser humano, com o 
lazer, com a valorização das pessoas, para que, realmente, 
não sejam vistas só como as geradoras de produtos 
no dia a dia.

Eu quero parabenizar a Assembleia Legislativa 
de Mato Grosso, que tem essa preocupação e já re-
alizou 4 seminários sobre o tema. O Deputado José 
Geraldo Riva, Presidente da Assembleia, em parce-
ria com o ex-Deputado Estadual e hoje Conselheiro 
do Tribunal de Contas do Estado Humberto Bosaipo 
e também com minha participação, como co-autor, 
aprovou lei que determina que as empresas sejam 
certificadas anualmente, demonstrando o seu papel 
perante a sociedade e o seu compromisso com a res-
ponsabilidade social.

Repito, então, que ontem foi realizado o seminário, 
que contou com a presença de palestrantes de todo o 
Brasil, principalmente do Rio Grande do Sul, que está 
bem avançado nesses quesitos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Dimas Ramalho.

O SR. DIMAS RAMALHO (PPS-SP. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, destaco hoje nesta tribuna a grande 
conquista da cidade de São Paulo, o primeiro Veículo 
Leve sobre Trilhos (VIT), iniciativa única que mudará 
a vida de milhares de paulistanos que dependem do 
transporte público coletivo.

O investimento total, previsto para a conclusão 
da obra, é de 2,3 bilhões de reais, sendo 1 bilhão de 
reais em recursos municipais e outros 1,3 bilhões de 
reais de contrapartida por parte do estadual. O primei-
ro trecho, de 12,8 quilômetros, ficará pronto até o final 
de 2010, e o segundo, de 9,5 quilômetros, até 2012. 
Isso demonstra a visão empreendedora, estadista e de 
bons administradores do Erário, do Governador José 
Serra e do Prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, os 
grandes responsáveis por esse feito.

O VLT, outrora chamado de Fura-Fila, desde o ano 
de 1995, projeto nascido de administrações anteriores, 
foi tachado de “desperdício do dinheiro público e des-
prezo pelo planejamento na expansão do transporte 
público”, como bem descreveu o editorial publicado 
no jornal Folha de S.Paulo, em sua edição do dia 4 

de maio. Agora retomado e totalmente reformulado, o 
Expresso Tiradentes será o veículo de transporte de 
massa mais moderno do nosso País.

Nessa nova concepção da obra – fruto de dedi-
cação, empenho e interlocução entre Estado e prefei-
tura com a Pasta de Transportes, sob a competência 
do Secretário Municipal, Dr. Alexandre de Moraes -, 
percorrerá um total de 22,3 quilômetros de extensão, 
ligando os bairros da Capital paulistana, atendendo 
uma demanda de 450 mil passageiros, em uma área 
de aproximadamente 1,5 milhões de habitantes, be-
neficiando em especial as regiões mais distantes da 
Capital paulistana.

Com 22 estações, uma média de 1 terminal por 
quilômetro, o Expresso Tiradentes permitirá a redu-
ção do tempo de viagem dos usuários, melhorando 
a integração com os demais meios de transportes 
coletivos, causando, assim, uma melhoria gradual e 
contínua na vida do cidadão, que precisa e depende 
do transporte público naquela que é a maior cidade 
da América Latina.

Mais uma vez, enalteço a capacidade administrati-
va e a competência do Governador de São Paulo, José 
Serra, e do Prefeito da Capital, Gilberto Kassab, que 
demonstram a importância da parceria entre governos 
e a preocupação no trato com as causas coletivas. 

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados. Também venho a esta Casa 
Legislativa no dia de hoje para registrar o sucesso da 
Virada Cultural Paulista, projeto que mobilizou mais de 
20 cidades com atrações e eventos culturais, atraindo 
mais de 1 milhão de pessoas, consignando a grande 
visão administrativa e a preocupação do Governador 
do Estado de São Paulo, José Serra, dessa vez, em 
fomentar e incentivar as manifestações da cultura em 
todo Estado paulista.

Tive a honra de, junto com o Governador José 
Serra e o Secretário Estadual de Cultura, Sr. João 
Sayad, no último sábado, dia 16 de maio, na cidade 
de Araraquara, região central do Estado de São Paulo, 
participar da abertura oficial das atividades da tercei-
ra edição dessa imensa caravana cultural na qual se 
transformou todo o interior de São Paulo.

Muito importante foi o apoio e a parceria do Pre-
feito de Araraquara, Marcelo Barbifri. Foram mais de 
500 apresentações realizadas nos espaços de lazer e 
locais disponibilizados com os demais parceiros insti-
tucionais, em 20 cidades do interior paulista marcadas 
pela exuberância e variedade de estilos e gêneros, o 
que retrata nossa pluralidade e a miscigenação cultu-
ral herdadas dos nossos antepassados.

Durante 24 horas, entre os dias 16 e 17 de maio, 
milhares de atividades e eventos gratuitos – teatro, 
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dança, música, cinema – envolveram todo o Estado 
de São Paulo, mostrando, mais uma vez, a força da 
cultura paulista e a grande visão estadista do Gover-
nador José Serra, que tem apoiado e incentivado as 
mais diversas formas de manifestações e formas de 
expressão cultural no Estado, sobretudo com ênfase 
e apoio ao regionalismo de cada localidade.

As manifestações artísticas ocorreram simultane-
amente nas cidades de Araraquara, Araçatuba, Assis, 
Bauru, Caraguatatuba, Franca, Indaiatuba, Jundiaí, 
Marília, Mogi das Cruzes, Presidente Prudente, Ribei-
rão Preto, Santos, São Bernardo do Campo, São José 
do Rio Preto, São João da Boa Vista, São José dos 
Campos, Sorocaba e os Municípios de Santa Bárbara 
d’Oeste e Mogi Guaçu, que, pela primeira vez, parti-
ciparam do evento.

Lançada em 2007, a primeira edição da Virada 
Cultural Paulista ocorreu em 10 cidades, que recebe-
ram 381 atrações. Em 2008, mais de 740 mil pesso-
as participaram em 19 municípios e puderam conferir 
476 espetáculos. A terceira edição da Virada Cultural 
do interior, um investimento de 5,5 milhões de reais 
do Governo Estadual, mobilizou mais de 1 milhão de 
pessoas em todo o Estado.

Mais uma vez, gostaria de parabenizar o Gover-
nador José Serra, ao Secretário João Sayad, que re-
aliza um brilhante trabalho frente à Pasta de Cultura 
no Estado, e, sobretudo, agradecer o empenho, o tra-
balho e a dedicação de todos os funcionários, parcei-
ros, artistas e pessoas que, direta ou indiretamente, 
participaram de mais este grande marco calendário 
cultural paulista. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Gustavo Fruet, do 
PSDB do Paraná.

O SR. GUSTAVO FRUET (PSDB-PR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer um registro 
com relação aos desafios do Brasil no que diz respeito 
à educação fundamental e à educação básica.

Sempre é importante trabalhar com algumas re-
ferências. Nesse sentido, quero destacar a trajetória 
da educação pública na cidade de Curitiba que hoje 
completa 46 anos.

Em 1963, quando foi criado o ensino público mu-
nicipal, eram atendidas pouco mais de mil crianças. 
Hoje, as 340 escolas e creches da Prefeitura atendem 
a 135 mil crianças. Serão quase 139 mil alunos, ou 
educandos, até o fim do ano. Garantir a qualidade de 
atenção e ensino para cada uma delas exige planeja-
mento e recursos.

Os recursos estão sendo ampliados: a Prefeitu-
ra aumentou o orçamento da educação municipal de 
R$333 milhões, em 2004, para R$615 milhões em 2009. 
Tão ou mais importante que o investimento material é 
o diálogo com todos os envolvidos e, acima de tudo, 
o compromisso com o conhecimento como forma de 
evolução pessoal e social da população.

Essa estrutura precisa de obras, de equipamen-
tos e também de profissionais capazes de assumir a 
responsabilidade de atender a crianças, muitas vezes 
ainda bebês, que estão pela primeira vez sendo afas-
tados de seus pais, descobrindo um novo mundo, uma 
vida em sociedade.

Faltam vagas em creches públicas? Sim. A Pre-
feitura está trabalhando para resolver o problema? 
Sim, e muito. Nos últimos 4 anos, bateu-se o recorde 
na abertura de vagas na história da cidade durante 
uma administração municipal. E a Prefeitura assumiu 
o compromisso de acabar com o déficit de vagas, no 
menor prazo possível, assunto que, inclusive, está 
em discussão de forma transparente com o Ministério 
Público do Paraná, com os profissionais da educação 
e com a sociedade.

Não é o único desafio na educação infantil. Um 
deles é a responsabilidade de manter e ampliar as 
conquistas alcançadas, que colocaram Curitiba en-
tre os poucos Municípios do Brasil a oferecer 90% do 
atendimento da educação infantil em período integral. 
Ou seja, 9 em cada 10 crianças ficam em média 11 
horas por dia nas creches.

No ensino fundamental, para crianças de 6 a 11 
anos, há um quadro estável em relação ao número 
de vagas. O desafio é o de atingir os níveis de ensino 
de países de primeiro mundo. Em 2006 e 2008, Curi-
tiba alcançou o melhor desempenho entre as capitais 
brasileiras no IDEB – Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica, feito pelo MEC, com o índice de 
5,1. Houve avanço, mas é preciso mais para chegar 
ao índice 6 dos países desenvolvidos. 

Para melhorar a qualidade na educação infantil 
e no ensino fundamental é essencial o fortalecimen-
to e o preparo dos profissionais que atuam na área. 
Este tem sido um trabalho pautado pelo diálogo com 
professores, educadores, pedagogos, diretores e de-
mais funcionários. Além da contratação de 6.261 no-
vos profissionais do ensino e de diversas ações para 
capacitação e melhoria das condições de trabalho, os 
profissionais da educação têm recebido importantes 
benefícios diretos.

O salário inicial dos professores, para 4 horas de 
trabalho por dia, que era de R$611,26 em 2005, será 
de R$1.015,37 a partir de 1º de maio. Outros benefí-
cios importantes são a ampliação do período de licença 
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maternidade de 4 para 6 meses (as mulheres repre-
sentam 97% dos servidores da educação); a ampliação 
do número de vagas para realização de mestrado e 
doutorado; a gratificação diferenciada aos servidores 
que atuam nas escolas mais distantes, o novo Plano 
de Carreira dos educadores, o reenquadramento dos 
profissionais de 5ª a 8ª séries (Docência II), incluindo 
os aposentados.

Por fim, ressalto o compromisso e a dedicação 
de todos os profissionais da área, com diálogo, para 
construir uma educação de qualidade e uma cidade 
do conhecimento.

Obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP. Sem 

revisão da oradora.) – 

DISCURSO DA SRA. DEPUTADA JA-
NETE ROCHA PIETÁ QUE, ENTREGUE À 
ORADORA PARA REVISÃO, SERÁ POSTE-
RIORMENTE PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Fernando Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero registrar o trabalho realizado pelo 
IPEA e apresentado pelo Presidente da instituição, 
Márcio Pochmann, evidenciando que entre outubro 
de 2008 e março de 2009 316 mil pessoas saíram da 
linha de pobreza.

Esse é um fato importante, mostrando que em 
plena crise nós conseguimos melhorar a qualidade de 
vida de parcela expressiva da população. A taxa de 
pobreza nesse período caiu 1,7%.

Esse desempenho tem a ver com programa de 
transferência de renda, reajuste de salário mínimo e 
políticas como o Programa de Aceleração do Cresci-
mento – PAC, entre outras ações que visam ao cres-
cimento.

Nas crises passadas, o que nós verificávamos era 
aumento de juros, privatização, desemprego, corte de 
salário, arrocho salarial. Portanto, estamos vivendo um 
momento positivo, em que acreditamos no País. 

Nossa não dependência do Fundo Monetário In-
ternacional revela que temos musculatura para passar 
por esta crise em que o mundo vive.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra ao ilustre Deputado Eduardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria 
de fazer um comunicado: na sexta-feira próxima, na 
cidade de Vilhena, a Reitoria do Instituto Federal de 

Tecnologia dará a ordem de serviço para a construção 
de uma unidade na cidade de Vilhena.

Rondônia, dentro do plano de expansão das es-
colas técnicas federais, foi agraciada com 4 unidades: 
uma na cidade de Vilhena, para a qual será dada a 
ordem de serviço visando à construção do campus; 
outra na cidade de Ji-Paraná, que já está funcionando, 
aproveitando uma instalação cedida pela Prefeitura; 
outra na cidade de Ariquemes, e a última na cidade 
de Porto Velho, cuja ordem de serviço será dada no 
dia 28 de maio.

Com isso, o Estado de Rondônia ganha uma rede 
de formação profissional e tecnológica que vai ajudar 
muito o nosso desenvolvimento. Os vários investi-
mentos do PAC, principalmente para a construção da 
hidrelétrica do Madeira, que vai gerar em torno de 30 
mil empregos diretos, vão demandar técnicos, enge-
nheiros e tecnólogos. Essa mão-de-obra será formada 
no Instituto Federal de Tecnologia, que está em grande 
expansão no Estado de Rondônia.

Repito, portanto, o registro: sexta-feira, na cida-
de de Vilhena, será dada a ordem de serviço para a 
construção do campus de uma unidade do Instituto 
Federal de Tecnologia daquela cidade.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado José Airton Cirilo.

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT-CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho aqui felicitar a Faculdade do 
Vale do Jaguaribe e a Associação Brasileira de Enfer-
magem – Seção Ceará, que promoveram, em Aracati, 
o VI Congresso Cearense de Enfermagem, a 21ª Con-
venção Interiorana de Enfermagem e a VI Mostra de 
Enfermagem, Talento e Arte, parte integrante da 70ª 
Semana Brasileira de Enfermagem, promovida pela 
Associação Brasileira de Enfermagem, em parceria 
com a FVJ.

O referido evento contou com a presença de alu-
nos e professores vinculados à UFC, UECE, UNIFOR, 
URCA, UVA, FAMETRO, Rainha do Sertão, FACENE, 
UERN, à Faculdades INTA, à Faculdade Leão Sam-
paio, à FANOR e à FA7, entre outras, totalizando 901 
participantes.

Esse evento fortalece a categoria de enfermagem 
no Estado, criando uma discussão ampla do que seja 
esse profissional. Parabéns pelo belo congresso!

Quero aproveitar para lembrar ainda que hoje a 
população dos Municípios de Quixeré e Potiretama está 
em festa. A razão é a comemoração de aniversário de 
emancipação política desses municípios.

Quixeré, localizado no Vale do Jaguaribe, no 
Ceará, completa 52 anos de emancipação política. É 
um dos municípios mais produtivos e importantes de 
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nosso Estado, tal qual Potiretama, também localiza-
do na região do Vale do Jaguaribe, que completa 22 
anos de emancipação. Potiretama tem como Prefeito 
Chico Adelmo, e o Prefeito anterior era o nosso com-
panheiro Jaymirton.

Em nome dessas 2 lideranças, quero saudar os 
munícipes dos 2 municípios do Estado do Ceará.

Parabéns a todos de Potiretama e Quixeré!
Meu muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à ilustre Deputada Angela Portela, do 
PT de Roraima.

A SRA. ANGELA PORTELA (PT-RR. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, nesta semana tivemos 2 datas que conside-
ro da mais alta importância. Na segunda-feira, 18, foi 
o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual 
Contra Crianças e Adolescentes.

A esse respeito, vale lembrar que esta Casa tem 
prestado uma grande contribuição ao País ao aprovar 
um novo arcabouço jurídico para proteger crianças 
e adolescentes dessa cruel e vil forma de violência, 
especialmente os crimes praticados por meio da In-
ternet. Mas sem uma assistência jurídica acessível e 
de qualidade, essas leis ficariam longe de proteger de 
fato o cidadão. E é nesse sentido que quero lembrar 
o Dia Nacional da Defensoria Pública, comemorado 
ontem, 19 de Maio.

O enorme serviço prestado pelos defensores pú-
blicos em todo o País merece todo o nosso reconhe-
cimento e apoio, porque é com as defensorias que os 
cidadãos podem lutar pelos seus direitos e acessar um 
sistema judiciário que até bem pouco tempo atrás só 
estava disponível para aqueles que podiam pagar.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-
putada Angela Portela, a Presidência determina a pu-
blicação do pronunciamento de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à ilustre Deputada Alice Portugal.

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero no-
tificar que hoje tomou posse a nova Coordenação da 
Bancada Feminina. Com muita honra, sou sua Coor-
denadora-Geral, em substituição à maravilhosa De-
putada Sandra Rosado, que a todos nos brindou com 
competência e espírito de agregação. Esperamos estar 
à altura para continuar esse trabalho.

Sr. Presidente, no ato da posse, mui gentilmen-
te, o Presidente da Casa, Deputado Michel Temer, 
esteve presente, assim como a Ministra Nilcéa Freire 
e mais de uma dezena de entidades do movimentos 

feminista: CFEMEA, AGENDE, Articulação Nacional 
de Mulheres Negras, Articulação de Mulheres Brasi-
leiras, União Brasileira de Mulheres, representações 
das frentes partidárias de mulheres.

Ressalto também a presença da Sra. Liege Rocha, 
que coordena a Organização de Mulheres do PCdoB, 
além da União Brasileira de Mulheres.

Eis aqui o pronunciamento que fizemos na ceri-
mônia de posse: 

“Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, companheiras de caminhada e de 
lutas em defesa dos direitos da mulher.

Inicio com um verso da poetisa Cora 
Coralina, que diz: ‘O que vale na vida não é o 
ponto de partida e sim a caminhada.

Caminhando e semeando, no fim terás 
o que colher’.

Esse verso é um espelho fiel do longo 
e difícil caminho percorrido por diversas mu-
lheres parlamentares no Brasil, desde 1934, 
com Carlota Pereira de Queirós, a primeira 
Deputada eleita em nosso País, até os dias 
de hoje, quando nós mulheres ocupamos 45 
cadeiras da Câmara dos Deputados e 10 do 
Senado Federal.

Somos ainda poucas, é verdade. Porém, 
o pouco que somos já significa avanço consi-
derável, fruto de conquistas arrancadas a cada 
batalha árdua, eleição após eleição, mandato 
após mandato, pois, afinal, as mulheres só con-
seguiram votar e serem votadas no Brasil 45 
anos após a Proclamação da República.

A luta contra a mais antiga forma de dis-
criminação de que a humanidade tem notícia 
atravessa milênios. O século XX, no entanto, foi 
o século da mulher. Obtivemos vitórias no mun-
do inteiro e no Brasil, especialmente conquis-
tamos a cidadania, direito à profissionalização 
e, agora, espaço concreto nas estruturas de 
poder, com a Secretaria Nacional dos Direitos 
da Mulher e congêneres nos Estados.

A legislação no Brasil, fruto da luta do 
movimento social e desta insistente e autênti-
ca bancada, é abrangente. No entanto, faltam 
meios para se fazer cumpri-la integralmente, 
reflexos de insuficientes destinações de recur-
sos nas peças orçamentárias. Hoje, premido 
pele crise, o Governo aponta um contingen-
ciamento sobre a Secretaria Nacional dos Di-
reitos da Mulher – SNDM, o que ameaça com 
a descontinuidade muitas políticas públicas 
caras às brasileiras.
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Por esta e por outras razões é que, na 
América do Sul, o Brasil é o penúltimo colo-
cado no ranking que mede a participação fe-
minina nas câmaras federais, com apenas 9% 
de mulheres. A Argentina é o país que lidera o 
levantamento da União Interparlamentar, com 
40% dos assentos nas câmaras ocupados por 
mulheres. 

O ranking sobre a participação das mu-
lheres nos Parlamentos em 192 países do 
mundo, situa o Brasil em 146º lugar, atrás da 
média dos países árabes, sabidamente restri-
tivos em relação a participação das mulheres 
em instâncias de poder.

O quadro das últimas eleições municipais 
não contribui para mudar esse cenário. Do total 
de 5.530 Prefeitos e Prefeitas eleitos em 2008, 
apenas 506 (9,1%) são mulheres. E dos 52.006 
Vereadores e Vereadoras eleitos em 2008, 
apenas 6.508 (12,5%) são mulheres. 

Na administração pública, embora as 
mulheres sejam 52,14% dos servidores, es-
tão representadas em maior concentração 
em cargos de menor hierarquia funcional. Na 
medida em que se avança para os cargos de 
maior hierarquia, o número de mulheres de-
cresce significativamente. No Poder Judiciá-
rio, até 2000, não havia nenhuma mulher na 
composição dos tribunais superiores. Hoje, 2 
mulheres fazem parte do STF e 6 mulheres 
estão do STJ.

No Brasil, segundo estudo do IPEA/SE-
ADE, de cada 10 cargos executivos existentes 
nas grandes empresas, apenas 1 é ocupado 
por mulheres. No nível de gerência, 2 cargos 
são das mulheres e 8 dos homens. Nas che-
fias, as mulheres são 3 e os homens, 7.

Pesquisa recentemente realizada por 
uma instituição ligada ao PNUD, em parceria 
com o Governo brasileiro, aponta a desigual-
dade salarial entre homens e mulheres como 
uma das causas determinantes da pobreza na 
América Latina. De acordo com os dados ob-
tidos, se os 2 gêneros tivessem seus salários 
equiparados, a proporção de pobres no Brasil 
cairia 20%. É fácil concordarmos com essa 
afirmação, se considerarmos que as mulheres 
representam 70% da população mundial em 
situação de miséria absoluta.

É fato que as conquistas femininas fo-
ram extremamente significativas em todo o 
mundo nos últimos 100 anos, mas ainda há 
muito que revolucionar. Nos Estados Unidos, 

por exemplo, somente em 29 de janeiro deste 
ano o Presidente Barack Obama assinou uma 
lei (a primeira do seu mandato) que proíbe a 
discriminação salarial contra as mulheres. Em 
média, as americanas continuam recebendo 
salários 23% menores que os pagos aos ho-
mens, pelas mesmas funções. 

A crise agudiza esta estatística: as mu-
lheres vão continuar a ser mais afetadas pelo 
desemprego neste ano de 2009. Mas, nas eco-
nomias desenvolvidas, em que se incluem os 
países da União Europeia, os homens serão 
os mais atingidos pela crise. 

A crise econômica global vai afetar ho-
mens e mulheres no que toca ao desempre-
go. Mas, as mulheres vão ser mais atingidas 
porque, regra geral, têm empregos mais vul-
neráveis, com piores condições de trabalho, 
menos produtivos e, consequentemente, com 
salários mais baixos. Esta base da pirâmide 
social é povoada por mulheres pobres e ne-
gras em sua maioria. São alguns dos dados 
revelados num Relatório da Organização In-
ternacional do Trabalho sobre as Tendências 
de Emprego Feminino em 2009, na véspera 
do Dia Internacional da Mulher. 

A própria ONU, através do Fundo de 
Desenvolvimento das Nações Unidas para a 
Mulher – UNIFEM, embora reconheça que o 
Brasil fez progressos significativos, como a 
criação da Lei Maria da Penha, considera que 
o País está muito atrasado em relação a ou-
tros países do mundo quanto à representação 
feminina nos espaços de poder.

Os dados nos mostram que os desafios 
são muitos e que nós mulheres precisamos 
manter nossa unidade e nossa determinação 
em defesa de propostas ousadas que corrijam 
as enormes desigualdades que perduram há 
séculos no Brasil.

Tenho o compromisso de articular o tra-
balho da bancada feminina com amplitude, 
com respeito à pluralidade partidária, política 
e ideológica desta nossa bancada. Em nosso 
caso, a diferença nos fortalece. Somos, sim, 
um mosaico de cores que vibra numa mesma 
direção: os direitos da mulher.

A discussão de gênero terá que transitar 
em todos os grandes temas em pauta, seja a 
crise econômica, a reforma política, as mudan-
ças no Código Civil, seja qualquer outro tema 
no qual possamos conquistar avanços. Fare-
mos isto articuladas com o movimento social, 
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que nos ajudará a amplificar nossas poucas 
vozes para a sociedade e nos retroalimentará 
do sentimento das ruas.

A criação da Procuradoria Especial da 
Mulher, concebida pelo atual e solidário Pre-
sidente Michel Temer, destinada a receber e 
encaminhar aos órgãos competentes as de-
núncias de violência e discriminação contra as 
mulheres, e a votação da PEC nº 590/2006, 
da Deputada Luiza Erundina, que assegura 
a representação da mulher na Mesa Direto-
ra da Câmara dos Deputados, são questões 
que nos unificam e que estamos prestes a 
conquistar.

Apesar de termos dispositivos legais 
como as Leis nºs. 9.100, de 1995 e 9.504, de 
1997, que tratam, entre outros, da política de 
cotas, na prática são preceitos ignorados pelas 
agremiações partidárias que precisamos res-
gatar com ação unificada e firme nas decisões 
da reforma política que se anuncia.

Queremos ainda conquistar nesta Casa 
estrutura física e funcional para dinamizar e dar 
visibilidade ao trabalho da bancada feminina.

Agradeço às companheiras Deputadas a 
confiança com que me honraram na escolha 
para a Coordenação da Bancada Feminina e 
saúdo a Deputada Sandra Rosado, parabeni-
zando-a pelo exemplar desempenho que teve 
à frente desta Coordenação.”

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Átila Lins.
O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB-AM. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
parabenizar a turma do curso de Higiene Dentária do 
CETAM que hoje cola grau no Município de Autazes, 
Estado do Amazonas. A professora Sueli Francisco é 
a patrona e o paraninfo, o ex-Prefeito Thomé Filho.

Quero, portanto, enviar daqui meu abraço a to-
dos os formandos e desejar-lhes pleno êxito na nova 
missão, nas novas tarefas que haverão de exercitar no 
Município de Autazes.

Sr. Presidente, quero também registrar, com pe-
sar, o falecimento na semana passada do Desembar-
gador Ruy Mendes de Queiroz, que exerceu por mais 
de 37 anos a magistratura. Ele deixa uma lacuna muito 
grande no Tribunal de Justiça do Amazonas.

Peço à Mesa que envie voto de pesar ao Presi-
dente do Tribunal de Justiça e aos familiares do De-
sembargador Ruy Mendes de Queiroz.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-
putado Átila Lins, V.Exa. será atendido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à ilustre Deputada Jô Moraes.

A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
será lançado nesta quinta-feira movimento em defe-
sa do Metrô de Belo Horizonte. Em agosto próximo, o 
passo inicial dado para sua implantação completará 
20 anos. Até este exato momento não conseguimos 
concluir sequer a linha principal, que vai do Centro ao 
Bairro do Barreiro.

Por isso, estamos articulando movimentos so-
ciais, sindicatos, comerciantes e empresários, a fim de 
constituir uma força-tarefa e fazer com que diferentes 
órgãos – Governo do Estado, DNIT, Prefeituras – so-
mem esforços, consigam recursos e a população da 
Grande BH possa efetivamente transitar com tranqui-
lidade num meio de transporte ágil como o metrô.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à Deputada Vanessa Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para 
informar que estive em visita ao Município de Tabatinga, 
Estado do Amazonas, acompanhando o Secretário de 
Estado da Produção Rural, Deputado Estadual licen-
ciado Eron Bezerra, no último dia 16 de maio. 

Na oportunidade, a SEPROR assinou a Ordem 
de Serviço para a construção do Pólo Moveleiro no 
Município de Tabatinga, cidade localizada a 1.105km 
de Manaus. A assinatura do documento dará início ao 
calendário de obras voltadas ao fomento e à expansão 
da produção agrícola e das atividades do setor primá-
rio no Amazonas em 2009. 

O Pólo Moveleiro de Tabatinga possibilitará a 
agregação de valor à madeira bruta anteriormente co-
mercializada pelo Município e beneficiará diretamente 
cerca de 200 produtores de artefatos em madeira da 
região. A construção do pólo moveleiro terá um cunho 
social, pois vai possibilitar maior presença do Estado 
naquela região e viabilizar alternativas para geração de 
renda para a população local. Para o Secretário Eron 
a obra significará mais uma opção de renda para os 
moradores da localidade.

Na ocasião, visitamos à 11ª Reunião do Fórum 
da Mesorregião do Alto Solimões, que reúne 9 Municí-
pios: Fonte Boa, Atalaia do Norte, Benjamim Constant, 
Tabatinga, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo 
Antonio do Iça, Tonantins e Jutaí. Estavam presentes 
vários Prefeitos, o Bispo Dom Alcimar e representan-
tes de várias entidades. 

Essa região em breve receberá grandes benefí-
cios. Outra obra que verificamos foi a construção de 
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um frigorífico de peixe, que também beneficiará em 
muito o povo daquela região. 

Ao concluir, cumprimento todas as companheiras 
e companheiros do Alto Solimões dizendo-lhes que 
viver na Amazônia não deve significar passar fome, 
mas, sim, ter oportunidades de desenvolver qualquer 
outra atividade produtiva. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Arnaldo Jardim.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
os jornais de hoje anunciam com grande destaque a 
fusão da Sadia com a Perdigão. Não há duvida de que 
se trata de um grande monopólio que se constitui.

Ter uma grande empresa nacional atuando nes-
te ou em qualquer setor é importante para a compe-
titividade no mundo, mas monopólio faz mal à saúde 
financeira, econômica e social do País e faz mal ao 
consumidor. Some a concorrência, a tendência é ter 
manipulação de mercado, alta de preços, o que pode 
ser extremamente danoso.

O requerimento de informações que apresenta-
mos hoje e a solicitação de audiência pública vêm no 
sentido de cerco aos cuidados que o Legislativo deve 
ter diante de fato de tanta relevância. Isso significa for-
talecer o CADE, os instrumentos de combate ao truste 
e aos monopólios.

É nesse sentido, Sr. Presidente, a tônica do nos-
so pronunciamento de hoje.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, às vés-
peras do XI Congresso Brasileiro de Regulação, or-
ganizado pela Associação Brasileira de Agências de 
Regulação – ABAR, que será realizado na capital ca-
rioca, ainda persiste o impasse em torno da aprova-
ção do Projeto de Lei nº 3.337, de 2004 no Congresso 
Nacional. 

Apesar dos avanços proporcionados pelo antigo 
Relator, Deputado Leonardo Picciani, a expectativa de 
aprovação se renova com o novo Relator, Deputado 
Ricardo Barros. O novo texto traz aperfeiçoamentos 
importantes, principalmente no tocante à autonomia 
funcional, decisória, administrativa e financeira das 
agências reguladoras.

Reside nessas premissas o maior avanço da pro-
posta, ao mesmo tempo, em que se tornaram o ponto 
de resistência de setores do Governo Lula. Desde o 
primeiro ano deste Governo, ficou clara a disposição 
do Executivo de atropelar a cultura regulatória, fazendo 
uso de sua estrutura para acomodar aliados políticos, 
contingenciando sistematicamente verbas orçamen-
tárias previstas em lei e cobradas da população para 

esse fim, além do descaso na indicação de membros 
da diretoria, o que tem inviabilizado a tomada de de-
cisões em vários órgãos de regulação.

Talvez, diante de tantos atentados à atividade 
regulatória no País, seja necessário fazer um resgate 
histórico. No Brasil, a exemplo do ocorrido em outros 
países, a forma de prestação de serviços públicos 
modificou-se substancialmente a partir da década de 
90. Em lugar de prestá-los diretamente ou por meio 
de empresas estatais, o Estado brasileiro optou, em 
inúmeros casos, por delegá-los à iniciativa privada e 
passou a assumir precipuamente as funções de regu-
lação e de fiscalização das atividades exercidas pelas 
empresas concessionárias e permissionárias.

Para tanto, é de fundamental importância que 
seja garantida a autonomia necessária para que as 
agências possam atuar de acordo com o tamanho da 
sua responsabilidade. Essa característica significa que, 
nos limites da Constituição e das leis e em conformi-
dade com as políticas setoriais estabelecidas, cabe às 
agências atuar, sem sofrer qualquer tipo de ingerência 
política, para resolver falhas de mercado, assegurar 
aos usuários o direito de receber serviços públicos 
de boa qualidade e, ainda, aplicar as sanções cabí-
veis quando desrespeitadas normas regulamentares 
e contratuais por concessionários e demais agentes 
econômicos.

A autonomia das agências é, portanto, neces-
sária tanto para a proteção dos interesses dos usu-
ários de serviços públicos, quanto para assegurar 
estabilidade jurídica aos empreendedores, mediante 
observância dos contratos que foram celebrados com 
o Poder Público.

Essa premissa está diretamente relacionada à 
estabilidade de seus dirigentes, garantida pela previ-
são legal de mandatos fixos, os quais, ressalvada a 
hipótese de renúncia, só podem ser extintos em situ-
ações excepcionais, observado o devido processo le-
gal. A preservação dos mandatos e o aprimoramento 
das exigências para a escolha dos titulares, de forma 
a assegurar a excelência técnica dos dirigentes, são 
questões a se considerar em qualquer discussão que 
se estabeleça sobre o funcionamento das agências 
reguladoras, como a que está em curso no Congres-
so Nacional, no âmbito do Projeto de Lei nº 3.337, de 
2004.

Nesse projeto, o Poder Executivo propõe novas 
regras sobre gestão, organização e controle social das 
agências reguladoras. A meu ver, devemos avançar 
nessa discussão sempre no sentido de fortalecer as 
agências reguladoras, preservando suas prerrogativas 
e dotando-as dos meios necessários para o exercício 
de suas funções, em especial de recursos humanos 
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muito bem capacitados, com carreiras devidamente 
estruturadas e remuneração condizente com as res-
pectivas responsabilidades e qualificações.

Há alguns pontos controversos na proposta, como 
a questão do controle sobre as agências. Não há ne-
nhuma dúvida de que esse controle deve existir, uma 
vez que as agências são entidades públicas, sujeitas 
a preceitos constitucionais e legais.

Sobre esse assunto, certamente são oportunas 
as sugestões para que se aprimorem tanto os meca-
nismos de controle social quanto os de participação 
da sociedade nos processos decisórios das agências. 
Mas de nenhum modo será admissível que se criem 
instrumentos que, sob a denominação de mecanismos 
de controle, tenham, de fato, o objetivo de permitir inge-
rência política nas decisões técnicas das agências.

Por isso, a Lei Geral das Agências Reguladoras 
está “na ordem do dia” na sociedade brasileira e no 
Congresso Nacional. Não podemos prescindir de sua 
aprovação pela Câmara e reivindico que ela seja ime-
diatamente pautada e votada.

A proposta original enviada pelo Governo Lula, em 
2004, era intervencionista e não podia ser aprovada, 
mas conseguiu-se introduzir muitas alterações. Modi-
ficar seu conteúdo em questões centrais poderia ser o 
melhor, mas “o ótimo é inimigo do bom” e, neste caso, 
mais do que nunca, é preciso votar o Substitutivo já.

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho informar sobre o Acordo Coletivo 
2008/2009 de Trabalho entre a VALEC e a Federa-
ção Nacional de Trabalhadores Ferroviários, que até 
que enfim foi assinado! Ficou resolvido que a VALEC 
atualizará, a partir de 1º de maio de 2008, a tabela 
de cargos e salários dos ferroviários lotados em qua-
dros especiais, oriundos da extinta REDE Ferroviária 
Federal – RFFSA, com índice de reajuste salarial de 
5,02%, incidente sobre os salários vigentes em 30 de 
abril de 2008.

Os ferroviários terão o prazo de 10 dias a partir 
do dia 15 de maio para apreciação e aprovação da 
minuta encaminhada pela empresa.

Consta na minuta da Empresa apresentada para 
a categoria, um aporte de recurso para a revitalização 
do Serviço Social da Estrada de Ferro – SESEF, que era 
uma luta antiga da categoria e que vai ser de grande 
importância para a reestruturação do SESEF.

Outra reivindicação é para unificação da tabela 
salarial que abrange algo entorno de 8 a 10 mil traba-
lhadores ferroviários, sendo a diferença um percentual 
de 5%. Essa diferença se dá pelo fato de em 2003 uma 
parte da categoria ter recebido um reajuste de 14%, e 
outra parte da categoria, apenas 9%.

Quero elogiar o Movimento Sindical por mais essa 
conquista para os trabalhadores e aposentados ferro-
viários. E deixo aqui registrado que sempre estaremos 
nesta trincheira, na defesa dos interesses dos trabalha-
dores e aposentados ferroviários de todo o Brasil.

Muito obrigado.

O SR. LUIZ CARLOS SETIM (DEM-PR. Pronuncia 
o seguinte discurso) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, numa iniciativa dos Ministérios da Cultura 
e do Turismo, por intermédio do Instituto Brasileiro de 
Museus – IBRAM, nesta semana, de 17 a 23 de maio, 
presta-se uma homenagem ao centenário do Mestre 
Vitalino, promovendo-se inúmeros eventos nos mais 
diversos museus, em todas as regiões brasileiras, de 
acordo com um catálogo distribuído por aquele instituto. 
Nossos cumprimentos aos organizadores, promotores 
de todos os momentos de comemoração relativos ao 
patrimônio nacional.

Um dos principais veículos culturais da sociedade, 
ao longo de toda sua história, certamente é o museu. Ao 
representar a linguagem denominada patrimônio, dentre 
as linguagens culturais, o museu agrega – de acordo 
com a sua natureza – valores que permitem à memória 
ser preservada e sua conservação atenuada.

Em nosso Estado, o Paraná, a maior representa-
tividade se concentra no Museu Paranaense, recente-
mente restaurado e que agrega valores das mais diver-
sas naturezas histórico-sociais. Nosso representante 
museológico mais antigo, o Paranaense é um belo 
exemplar cultural. Localizado em Curitiba, encontra-
se ladeado por outros museus de competência, como 
o Museu de Arte Contemporânea, o Museu do Olho 
(Oscar Niemeyer), Museu do Mate e muitos outros.

Em São José dos Pinhais, nosso Município de 
origem, destaca-se o Museu Municipal Atílio Rocco. 
De forma muito especial, aproveitamos para cumpri-
mentar e enaltecer o Sr. Ernani Zétola, idealizador 
daquele museu. 

Ao pesquisar com responsabilidade, recuperar 
e captar objetos oriundos de famílias são-joseenses, 
o Sr. Ernani – em cooperação com o Lions Clube – 
conseguiu não só resgatar valores históricos, como 
compartilhá-los com toda a sociedade local. Assim, 
parte relevante da história do Município se mantém 
resguardada e sua memória viva. Ao Sr. Ernani, nos-
so especial abraço.

Museu: veículo da logística intelecto-cultural? 
Mais do que isso: um belo espaço de catarse da vida 
de todo cidadão.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Airton Roveda.
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O SR. AIRTON ROVEDA (PR-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, quero registrar 
a visita a Brasília do Sr. Caíque Agustini, diretor de O 
Comércio, um dos melhores jornais da minha região, 
o sul do Paraná.

Quero também registrar que, por meio do PAC, 
está sendo restaurada a BR-476, uma das estradas 
principais do corredor do frango, os frigoríficos que 
compreendem a região de Concórdia, Chapecó e pas-
sa por minha cidade, União da Vitória.

Agradeço ao Governo Lula e ao PAC essa impor-
tante obra que está sendo feita na minha região.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Eliene Lima.

O SR. ELIENE LIMA (PP-MT. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é in-
discutível a dimensão alcançada pela crise na pecuária 
no Brasil, particularmente em Mato Grosso.

Produtores amargam prejuízos imensuráveis e se 
aglutinam, através de suas associações, em busca de 
soluções que possibilitem a sobrevivência do setor.

Na ponta do processo, os frigoríficos que fecharam 
as portas deixaram para trás incontáveis pecuaristas 
em frágil situação financeira; além de não receberem 
o pagamento do que venderam, veem inviabilizada a 
continuidade de suas atividades.

É indispensável, neste momento, que os Gover-
nos, em todos os níveis, tomem decisões e atitudes 
firmes que levem ao setor, um mínimo de garantia, sob 
pena de enfraquecer não somente um elo da corrente, 
mas toda uma multiplicidade de atividades que giram 
em torno da pecuária.

São inúmeras as regiões que sobrevivem em fun-
ção dela. Além da geração de impostos e de emprego, 
a atividade é responsável por significativa e importante 
parcela de contribuição para o somatório da economia 
global do País, garantindo peso inconteste na nossa 
balança comercial de exportações.

Mais que uma crise financeira e econômica, esta 
é uma crise de segurança jurídica e institucional, razão 
por que precisamos garantir a validação do princípio 
das garantias individuais presente em nossa Consti-
tuição.

É necessário que sejam empreendidas ações 
urgentes e eficazes que coloquem nos trilhos o ga-
rantido direito de receber e a precípua obrigação de 
pagar, para que não tenhamos um colapso setorizado 
e extremamente perigoso para as garantias institucio-
nais, constitucionais e econômicas.

Esta Casa deve se posicionar e garantir que as 
leis que elaboramos e aprovamos sejam cumpridas e 
que a sociedade que representamos sinta-se prote-
gida e resguardada de calotes, de maus pagadores, 

que na maioria das vezes, utilizaram-se de dinheiro 
público para alavancar sua atividade e agora deixam 
pecuaristas em situação de inadmissível precarieda-
de financeira.

Entendo que ações devem ser adotadas no sen-
tido de atuar junto ao Ministério da Agricultura e aos 
demais órgãos ligados ao setor, para uma intervenção 
política séria que caminhe no sentido de uma solução 
urgente e definitiva para a questão, para o que me dis-
ponho incontinenti, porque, afinal, o nosso papel na 
vida do País não pode ser subjugado a interesses, mas 
deve ser impulsionado por eles, quando representam 
estabilidade econômica e garantia de credibilidade 
institucional, legal e moral. 

É o que posso e devo fazer pelo meu Estado, 
neste momento de crise. Mais do que buscar a injeção 
de recursos para pagamento das dívidas, é preciso 
solidificar o setor e manter uma situação perene de 
tranquilidade em toda a cadeia produtiva.

No último final de semana, estive na região do 
Norte Araguaia, nas cidades de Vila Rica e de Confre-
sa. Lá constatamos toda a instabilidade, o problema 
do desemprego com o fechamento de frigoríficos, a 
questão de dívidas dos frigoríficos com os fornecedo-
res. O frigorífico de Vila Rica parcelou a dívida e vol-
tou a funcionar, mas o de Confreza fechou as portas 
e deixou todo mundo a ver navios.

Quero parabenizar as entidades que congregam 
a categoria, como a FAMATO, ACRIMAT, ACNMT, 
Sindicatos Rurais e todas as outras que formam essa 
cadeia de representatividade, pela luta incessante em 
defesa dos interesses dos pecuaristas, luta esta da 
qual me tornei soldado.

Era o que tinha a dizer.

O SR. HENRIQUE AFONSO (PT-AC. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
hoje a bancada do Acre teve uma reunião com repre-
sentantes da TAM. Essa reunião foi motivada por uma 
decisão da TAM de retirar o voo diurno de Rio Branco 
a Brasília. Esse voo se estende até São Paulo. Trata-
se de um voo importante para a economia do Acre e, 
também, do ponto de vista social.

Fizemos essa reunião para abrir um diálogo com 
essa empresa aérea, como já fizemos com a Gol Li-
nhas Aéreas. Evidentemente, a nossa intenção era so-
licitar à TAM que permanecesse com esse voo, dada 
a sua importância. Mas isso nos trouxe, na verdade, 
o retrato da situação do transporte aéreo na região 
amazônica.

Aliás, quero aqui aproveitar essa oportunidade 
para pedir ao Ministro Mangabeira Unger, que tem 
tratado de assuntos estratégicos da Amazônia, que 
trate com carinho essa situação. A Amazônia precisa 



Maio de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 21 21333 

ser olhada por meio de uma análise em que se possa 
respeitar as suas particularidades, as suas peculiari-
dades, sejam geográficas, sejam sociais e assim por 
diante.

Essas empresas têm trazido para nós algumas 
razões para justificar as suas saídas de determinados 
mercados e, às vezes, trocas de horário. Isso tem de-
monstrado o desinteresse dessas empresas aéreas 
em abarcar esse mercado, que é tão importante como 
os dos grandes centros do nosso País.

Outro ponto que quero mencionar é que essas 
empresas têm prestado serviço para alguns Estados 
do Amazonas, no caso, o Acre, em horário noturno, 
com voos saindo 2, 3 horas da madrugada. Em razão 
disso, e por força, também, da diferença de fuso ho-
rário, muitas vezes passamos a noite acordados para 
chegar ao nosso destino, o que tem trazido certo des-
conforto e descontentamento à população acreana e 
a outras comunidades da Amazônia.

Evidentemente, nós temos a consciência de que 
é preciso voo noturno, mas que também é preciso um 
voo diurno para atender a essas populações.

No mesmo caminho, eles argumentam que, às 
vezes, a manutenção desses voos não está dentro da 
expectativa econômica da empresa, afirmando que 
não se tem alcançado 70% de aproveitamento. E aí 
fica aquela nossa dependência. A TAM e a Gol só fi-
cam numa determinada localidade quando realmente 
há demanda, como se, por exemplo, os Estados da 
Amazônia não passassem por esse processo de bai-
xa e alta temporada, como qualquer outro Estado. Se, 
em baixa temporada, não se está conseguindo 70% do 
aproveitamento, então a ideia é simplesmente retirar 
o voo, a despeito de a população já estar acostumada 
àquele horário do voo?

Temos visto que não é só a TAM. A Gol também 
tem tomado decisão de retirar seus voos de maneira 
inconsequente, sem medir as consequências que isso 
traz para toda uma população. 

Então, venho aqui pedir à direção da Gol, à dire-
ção da TAM, ao Ministro Mangabeira Unger, que trata 
desses assuntos estratégicos na Amazônia – aliás, 
S.Exa. tem tido tanta sensibilidade -, e ao próprio Pre-
sidente Lula, que sabe das dificuldades que nós temos, 
que pensem nessa questão do transporte aéreo, tão 
importante para a Amazônia; que as empresas não 
atendam somente às grandes capitais, como Belém e 
Manaus, e outras grandes cidades da Amazônia, mas 
também às pequenas comunidades, que são, muitas 
vezes, sacrificadas com as altas tarifas.

Sr. Presidente, esperamos sensibilidade e respeito 
para com as populações da Amazônia. Por isso peço à 
direção da TAM e da Gol, com as quais pretendemos 

manter um diálogo, que reavaliem sua posição. Assim, 
verdadeiramente, teremos liberdade de ir e vir. 

Encerro minhas palavras, lembrando que muitos 
Estados da Amazônia brigaram para ser Brasil. E hoje 
eu vejo que muitos segmentos no Brasil precisam ser 
amazonizados. 

O SR. LAUREZ MOREIRA (Bloco/PSB-TO. Sem 
revisão do orador.) – Exmo. Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, uso esta tribuna para me solidarizar com 
o Governador do Estado do Tocantins que ontem foi 
atacado nesta Casa. 

Congratulo-me com o colega Deputado Vicente 
Alves, que anunciou a aprovação de suas contas quan-
do da gestão na presidência da Assembleia Legislativa 
do Estado do Tocantins, e realçamos os seus méritos 
que a equipe do Tribunal de Contas daquele Estado 
somente ratificou. No entanto, esqueceu-se do colega 
e então Deputado Marcelo Miranda, que, à frente da 
mesma Casa, pautou-se com probidade e zelo admi-
nistrativo, demonstrando capacidade de gestão e har-
monização diante dos interesses coletivos.

Hoje, à frente do Governo Estadual, S.Exa. tem 
demonstrado maior capacidade ainda, pois registra os 
melhores índices de desenvolvimento, de produção, 
de valorização do ser humano, da efetiva realização 
da cidadania a todos os tocantinenses. Assim como 
o nobre Deputado, comungo da ideia de que o alarde 
de tais notícias não comprometem o padre da Casa 
de Maria, por seus valores, assim como o Governa-
dor Marcelo Miranda não compõe o quadro e condena 
veementemente tal conduta, como tem demonstrado 
nos longos anos de vida pública.

Registramos nosso apoio ao Governador, pois 
seus atos de administração demonstram zelo com a 
coisa pública. E não são os possíveis desvios de con-
dutas de auxiliares e interesses politiqueiros que vão 
impedir a continuidade do desenvolvimento do Estado 
do Tocantins.

Registramos os melhores índices econômicos de 
produção. Enquanto os países em crise reestimam os 
índices de crescimento, o Estado do Tocantins revigora 
suas estimativas de desenvolvimento socioeconômico, o 
que comprova o labor e comprometimento do Governo 
do Estado. Se de outra forma fosse, a miséria estaria 
implantada, como é comum com aqueles que coadu-
nam com tais atos alardeados sem fundamento.

Realço o significado da homenagem aos meios de 
comunicação do Estado do Tocantins, que devem dar 
a notícia, informar a população, como têm informado 
as realizações do Governo Estadual que desacreditam 
os mexericos politiqueiros, como tais, nada influindo na 
vida dos tocantinenses, maiores interessados.
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Faço o convite ao povo brasileiro e de outras na-
ções para irem ao Estado do Tocantins ver, participar 
e assistir ao desenvolvimento daquela terra, e verem 
com os próprios olhos o descabimento dos noticiados 
fatos irreais.

Sr. Governador, nossos mais elevados respeitos 
e nossa homenagem a sua gestão, com todo o apoio 
que os representantes do povo tocantinense no Con-
gresso Nacional têm ao seu Governo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. MARCELO ALMEIDA (Bloco/PMDB-PR. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a literatura latino-americana está de 
luto e leitores de todo o mundo estão entristecidos com 
a inesperada morte do extraordinário escritor uruguaio 
Mario Benedetti, ocorrida no último domingo. Como 
Presidente da Frente Parlamentar Mista da Leitura, não 
poderia deixar de registrar esse fato nesta Casa.

Benedetti deixou-nos 6 décadas de riquíssima 
produção literária, com mais de 80 títulos dos mais 
diversificados assuntos. Seu primeiro grande sucesso 
foi Poemas de Oficina, mas seu maior sucesso, sem 
dúvida, foi o romance A Trégua, de 1960, traduzido em 
mais de 20 países e adaptado para o cinema. Desde a 
década de 90, escrevia um livro por ano, sempre com 
grande qualidade. 

Sua militância extrapolou o mundo da leitura. 
Benedetti também era um homem político, como nós. 
Em 1971, ajudou a fundar e foi um dos dirigentes da 
Frente Amplio, coalizão dos partidos de Esquerda no 
Uruguai. A ditadura militar instalada no país a partir 
de 1973 levou Benedetti ao exílio. Só em 1980 ele re-
gressou ao seu país.

Sua última obra foi o poemário Testigo de uno 
Mismo, lançado em agosto do ano passado. Deixou 
inacabado um novo livro, provisoriamente intitulado de 
Biografia para Encontrar-me. Esse trabalho terá de ser 
completado por amigos, leitores e admiradores, como 
eu, que continuarão a escrever a memória de sua vida 
por meio de suas letras.

O mundo perde muito com a morte de Benedet-
ti. Quando ele escrevia, até parecia que o fazia para 
cada um de nós, individualmente, pois não se conse-
guia parar de lê-lo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vim à tribu-
na falar sobre a morte de Mário Benedetti, mas também 
quero reportar-me ao Fundo Setorial do Livro. Por quê? 
Porque, há 3 anos, o Presidente da República isentou 
de alguns impostos – COFINS e PIS– PASEP – a ca-
deia do livro no Brasil, o que proporcionou às grandes 
editoras e livrarias enormes benefícios, uma vez que 
deixarem de pagar 146 milhões de reais por ano. 

Em contrapartida, o Presidente da República pe-
diu que criássemos um fundo do livro, para inseri-lo no 
Plano Nacional do Livro e Leitura. A minuta está pron-
ta. Já tive oportunidade de conversar sobre o assunto 
com o Ministro das Relações Institucionais, José Mú-
cio, com o Ministro da Cultura, Juca Ferreira, e com o 
Ministro do Planejamento, Paulo Bernardo.

O  Fundo será criado com o percentual incidente 
sobre o faturamento das grandes editoras brasileiras, 
ou melhor, da cadeia do livro. Portanto, os recursos 
não virão diretamente do cidadão que paga imposto, 
mas, repito, da cadeia do livro.

Sempre digo que esse é um fundo do bem. Por 
quê? Porque serão 40 milhões para descobrir, por 
exemplo, em Nova Iguaçu ou em Queimados, na Bai-
xada Fluminense, alguma professora que faça um tra-
balho com crianças pobres. Como se fosse do Terceiro 
Setor, a professora, que usa seu próprio dinheiro para 
ajudar crianças, poderá ser garimpada pelo Governo 
Federal: “Venha cá, professora. A partir de agora, o 
Plano Nacional do Livro e Leitura vai ajudar a senhora. 
A senhora pode continuar ajudando as pessoas a ler e 
a escrever, mas é o Governo que vai financiar. Temos 
40 milhões de reais do Fundo para ajudar a senho-
ra”. Ou o Governo pode ir a Pernambuco e encontrar 
alguém que, na zona rural, também ensine crianças 
pobres a entenderem a história do conto, a história da 
literatura. O Plano Nacional do Livro e Leitura, que já 
existe, poderá dispor de aproximadamente 40 milhões 
de reais por ano para fazer esse trabalho. 

Desde já, começo a expor o tema na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal para que possa con-
tar com o apoio de todos os Senadores e Deputados 
para a criação do Fundo do Livro, que fará parte do 
Fundo da Cultura e será implementado com o dinhei-
ro das empresas do Brasil e não com o imposto pago 
pelos contribuintes. 

Como disse, o Presidente Lula isentou as empre-
sas, que retribuirão com 1% do seu faturamento – cerca 
de 40 milhões de reais por ano – para o Fundo

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito 
obrigado pela atenção. 

O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB-PB. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, 
o motivo da minha presença na tribuna é registrar 
que, no próximo dia 29 de maio, às 15h, no auditório 
do SESC da cidade de Campina Grande, o PTB fará 
mais um Encontro Regional do Compartimento da 
Borborema.

No Encontro, além da realização de debates so-
bre reforma política, teremos a participação do Prefeito 
de João Pessoa, que falará sobre gestão democrática. 
Ele apresentará as ferramentas que utilizou para uma 
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administração exitosa, administração que lhe possibi-
litou ser reeleito com 76% dos votos válidos.

Iremos criar um espaço para que nossos filia-
dos, simpatizantes e detentores de mandatos tenham 
a oportunidade de registrar o seu pensamento, a sua 
vontade e o seu querer a respeito desses temas que 
atualmente ocupam todas as conversas e fazem parte 
de todos os assuntos levantados pela sociedade civil 
organizada. Queremos saber o que nossos filiados 
pensam a respeito da fidelidade partidária, da lista pre-
ordenada, da lista fechada, do financiamento público 
de campanha, da coincidência de mandato.

Nesta nova fase de crescimento que o partido 
atravessa e vive no Estado, isso faz parte do programa 
do novo comando da sigla partidária.

Por falar em crescimento, tenho a grata satisfação 
de dizer que hoje o PTB é o segundo maior partido 
nos 20 principais Municípios paraibanos. 

Ontem, tive oportunidade de participar de encon-
tro da bancada do PTB, quando percebi a preocupa-
ção no que diz respeito à coincidência dos mandatos. 
Afinal de contas, eleição de 2 em 2 anos é cansativa, 
desgastante e cara. 

Hoje, no Jornal de Brasília, li um artigo do De-
putado Mauro Benevides em que S.Exa. foca bem 2 
pontos: financiamento público e lista fechada.

Esta  Casa, por exemplo, em minha opinião, de-
veria defender o financiamento público, porque, se 
assim não for, todas as cadeiras serão ocupadas pelo 
poder econômico. Na verdade, o poder econômico está 
ocupando, e de maneira veloz, a atividade política. Os 
protagonistas políticos estão sendo substituídos pelo 
poder econômico. 

E de quem é a culpa? A culpa é nossa. A culpa 
é desta Casa. Por quê? Porque ainda não teve condi-
ções de aprovar uma reforma política mediante a qual 
a população possa, Deputado Inocêncio Oliveira, dis-
cutir propostas. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
tempo de V.Exa. está esgotado. Eu não abri nenhuma 
exceção, nobre Deputado.

O SR. ARMANDO ABÍLIO – Então, vamos utilizar 
esse encontro para ouvir o que o PTB da Paraíba quer 
e apresentá-lo a esta Casa, ao Congresso Nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT-RJ. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, quero manifestar aqui minha indignação com 
a irresponsável criação no Senado Federal da CPI da 
PETROBRAS. Trata-se de uma CPI sem fato concreto, 
uma CPI para investigar possíveis irregularidades na 
empresa que é orgulho para todos nós brasileiros. 

Devemos estar alertas aos verdadeiros interesses 
que estão por trás dessa aparente responsabilidade 
tucana. Aparente, sim, porque a mim não resta dúvi-
da de que há uma intenção maior ao tentar fragilizar a 
PETROBRAS. Os que deram o golpe de ler o requeri-
mento de criação da CPI na sessão de sexta-feira são 
os mesmos que numa história bem recente tentaram 
criar a PETROBRAX. Tentaram, mas a reação popu-
lar foi imediata.

O blog do cientista político Emir Sader lembra-nos 
que os tucanos naquela ocasião tiveram que recuar 
em relação à PETROBRAX, mas seguiram em frente 
no projeto de privatização da PETROBRAS, tanto que 
venderam um terço das ações na Bolsa de Nova Ior-
que. Perderam a eleição em 2003, em seu projeto de 
privatizar tudo o que é do Estado. Os tucanos agora se 
armaram novamente contra a PETROBRAS com esta 
CPI sem fato determinado, a não ser o de enfraque-
cer a maior empresa nacional e a maior empresa da 
América Latina, de prejudicar seus acionistas e criar 
dificuldades para seu crescimento.

A PETROBRAS responde por mais de 10% do 
PIB nacional e quase 60% dos investimentos do PAC. 
Seu lucro líquido no primeiro trimestre de 2009 foi de 
5 bilhões e 800 milhões de reais.

A forte geração de caixa financia investimentos 
que alcançaram 14 bilhões, um aumento de 41% em 
relação ao último trimestre de 2008. A produção de 
petróleo e gás do Brasil subiu 7% em comparação ao 
primeiro trimestre de 2008, o valor de mercado subiu 
27%, atingindo 285 bilhões. Mas a PETROBRAS cresce 
sem aumento da dívida. O cenário atual da empresa 
aponta para uma perspectiva de elevado incremento 
da produção e aumento das reservas e investimentos. 
Tem à frente o maior desafio de todos: a exploração 
do pré-sal, que vai dar ao Brasil a sonhada indepen-
dência econômica.

O Presidente Lula conseguiu mais um financia-
mento na China de 10 bilhões de dólares. A Central 
Única dos Trabalhadores enfatiza: A PETROBRAS é 
fundamental para o crescimento do País. Movimenta 
economia, gera empregos e faz do Brasil uma potência 
mundial na produção de petróleo e no desenvolvimento 
da tecnologia de ponta. Os trabalhadores brasileiros 
não permitirão que esta empresa que tanto orgulha a 
Nação seja prejudicada e utilizada politicamente pela 
Oposição para inviabilizar os principais investimentos 
do País. 

O PSDB não gosta da PETROBRAS e quer pri-
vatizá-la. Os brasileiros gostam da PETROBRAS e não 
deixarão que saia vitoriosa essa sórdida armadilha.

O que vai acontecer com essa CPI? As CPIs, 
muitas vezes, são um instrumento de oposição, mas o 
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que temos visto é que elas se transformaram em pal-
cos de disputas políticas. No caso da PETROBRAS, 
de um lado, estarão os que defendem um modelo 
estatal e, do outro, os que propugnam pela privatiza-
ção. Não será a briga de quem gosta mais ou menos 
da PETROBRAS, como afirmou o Prof. Adriano Pires 
num debate na Rádio CBN, mas um debate do modelo 
econômico. A PETROBRAS é brasileira, é do Brasil, é 
de todos os brasileiros.

Vamos impedir o prosseguimento desse pro-
cesso, que objetiva a privatização da maior empresa 
brasileira. Amanhã, estaremos em ato público. Iremos 
caminhando da Candelária até a PETROBRAS para 
abraçá-la. Participarão do ato as entidades sindicais e 
todos os que têm responsabilidade e conhecimento da 
importância da PETROBRAS para o nosso País.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra, pela ordem, o Sr. Deputado Silvio Torres.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ontem, foi anunciada a fusão da Sadia com 
a Perdigão, um negócio bem-sucedido. 

A nova empresa se constituirá em uma das 10 
maiores empresas do setor das Américas, a maior 
exportadora de carnes do mundo, com 116 mil funcio-
nários diretos, movimentando uma cadeia de fornece-
dores, de integrados e de pessoas que se beneficiam 
desse grande negócio. 

Não haverá dispensas, como foi assegurado pelo 
dirigentes da nova empresa. Ao contrário, a médio pra-
zo, poderá haver até contratações. 

Não haverá fechamento de fábricas. Quatro novas 
fábricas da Sadia serão inauguradas em 2009. 

Para tranquilidade da sociedade, o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica, CADE, vai exa-
minar a operação. 

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não 
posso abrir exceção, pois já passou o tempo de início 
do Grande Expediente.

O SR. SILVIO TORRES – Apenas para eu con-
cluir.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não 
posso abrir exceção. Não vou abrir exceção. Todos 
têm sido razoáveis.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Cleber Verde.

O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apro-
veito a oportunidade para dizer que no dia 25, na se-
gunda-feira, acontecerá audiência pública para tratar 

de assuntos de interesse dos aposentados e pensio-
nistas e discutir a agenda positiva em favor desses 
brasileiros. Portanto, em nome da Frente Parlamentar 
em Defesa dos Aposentados e Pensionistas, aprovei-
to para convidar Deputados, Senadores, todos os que 
integram essa frente para, na segunda-feira, discutir-
mos com profundidade a agenda positiva, que trata do 
fator previdenciário, da recomposição das perdas dos 
aposentados e pensionistas, principalmente do PL nº 
01, que corrige o salário mínimo e automaticamente 
traz a indexação.

Espero contar com a presença de todos os De-
putados, na segunda-feira, para discutir assunto de 
interesse dos aposentados brasileiros.

Muito obrigado.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Júlio Cesar, § 2º do art. 18 do Re-
gimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Cesar) – Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR-PE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, composta e eleita sob consenso, tomou 
posse na última sexta-feira, no Recife, a nova diretoria 
da Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE, 
sob a presidência do Prefeito de Lajedo, Antônio João 
Dourado, e a vice-presidência do nosso correligionário 
Jandelson Gouveia, Prefeito do Município de Escada, 
na Zona da Mata Sul, para um mandato de 2 anos. 

Municipalista por vocação, tive a satisfação de 
participar do evento cívico e democrático, ocasião 
em que, como representante da Câmara dos Depu-
tados, me congratulei com as conquistas da diretoria 
em final de mandato, à frente o Prefeito de Carnaíba, 
nosso aliado político Anchieta Patriota, e apresentei 
boas-vindas aos novos dirigentes da entidade, reno-
vando meus compromissos de atuação solidária com 
as causas da municipalidade, os gestores públicos e 
a cidadania desses entes federativos. 

Sempre presente aos movimentos de defesa do 
fortalecimento do sistema federativo e das causas mu-
nicipalistas, assinalei na ocasião conquistas relevantes 
alcançadas pela diretoria da AMUPE ao concluir seu 
mandato acima de partidarismos e em harmonia com 
as entidades congêneres de todo o País. 

Aliás, o ex-Presidente Anchieta Patriota e seus 
pares mantiveram a coesão da entidade e o apoio 
dos gestores públicos em torno das mobilizações do 
interesse coletivo. 

Merece registro, como conquista relevante do mo-
vimento municipalista regional e nacional, o aumento 
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de 1% nos repasses feitos pela União através do Fundo 
de Participação dos Municípios, fato que consagrou a 
Marcha dos Prefeitos ao Distrito Federal e que contou 
com o meu apoio irrestrito e afirmativo.

Resultado da crise econômica e financeira inter-
nacional cujos reflexos atingem nosso País e acarre-
taram a perda de receitas tributárias, a redução nos 
repasses do FPM, durante os primeiros meses deste 
ano, penalizou os Municípios brasileiros, fato ainda mais 
agravado devido à queda das atividades produtivas. 

Sou testemunha das reivindicações conduzidas 
pela AMUPE e suas congêneres nacionais perante 
os Poderes Executivo e Legislativo no Distrito Fede-
ral. Sensível ao problema e receptivo ao aos apelos 
parlamentares, o Governo do Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva disponibilizou recursos de modo a resta-
belecer durante este ano o montante de repasses nos 
mesmos níveis do ano passado. 

À parte das questões institucionais, o Presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva, em caráter emergencial, 
destinou inicialmente R$300 milhões para atender aos 
Municípios do Norte e Nordeste vitimados por enchen-
tes e inundações. Em seguida, mais uma medida pro-
visória foi editada, no valor de 1 bilhão de reais, para 
atendimento das duas regiões, em face da destruição 
de equipamentos públicos, de estradas, de pontes e 
de moradias.

O Governo do Presidente Lula cumpriu sua parte, 
ao acionar a área econômica para aprovar os recur-
sos em favor dos Estados, dos Municípios e das po-
pulações atingidas. Mas, ainda assim, concordo com 
os reclamos das entidades municipalistas e dos ges-
tores públicos no sentido de que, daqui para a frente, 
se impõe destravar a máquina burocrática e agilizar 
os procedimentos administrativos az fim de que os 
recursos cheguem efetivamente ao seu destino, sem 
maiores protelações.

Ao final, em reconhecimento às ações governa-
mentais federais e estaduais de interiorização do de-
senvolvimento, de inclusão social, de fortalecimento da 
cidadania e dos Municípios, reiterei meu apoio político 
ao Presidente Luís Inácio Lula da Silva e ao Governa-
dor pernambucano Eduardo Campos. 

Também presente na posse da nova Diretoria 
da AMUPE, o Governador Eduardo Campos alertou 
para a necessidade de os órgãos públicos de controle 
orientarem suas ações em sintonia com a realidade 
dos Municípios e acima de formalismos burocráticos, 
para que haja mais celeridade na implementação das 
obras e benefícios e as populações mais dependentes 
da ajuda governamental deixem de ser penalizadas. 
A lei existe para ser cumprida, e a lei maior é a lei de 
preservação das vidas humanas. Também foi ressal-

tada a grande burocracia da Caixa Econômica Federal 
na liberação dos recursos.

Ao assumir a presidência da AMUPE, o Prefeito 
Antônio João Dourado reafirmou sintonia com as de-
mandas municipalistas e também reforçou a conveni-
ência de que os órgãos públicos de controle e fisca-
lização precisam compatibilizar sua atuação com as 
necessidades mais prementes dos Municípios e das 
populações, pois a realidade social deve sobrepor-se 
aos formalismos burocráticos.

No atendimento a exigências legais, os Municí-
pios deverão implantar Sistema de Controle Interno, 
que terá como objetivo avaliar a gestão pública e os 
programas de governo, a legalidade e a eficiência da 
gestão orçamentária. 

A nova diretoria da Associação Municipalista de 
Pernambuco é credora da minha confiança e poderá 
sempre contar com as ações afirmativas pelo fortale-
cimento do sistema federativo, a começar pelo Muni-
cípio, como seu elo primordial. 

Muito obrigado.

O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB-RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, os índices de inflação calculados 
neste ano confirmam o empobrecimento dramático da 
população brasileira. Sem correções de salário, o povo 
assiste impotente ao emagrecimento de sua renda e 
fica perplexo diante desse panorama.

Sem dúvida, a situação só está boa para os 
banqueiros e para os donos das empresas privadas, 
que aumentam suas tarifas muito acima da inflação. 
Mas para quem vive de salário, as perspectivas são 
desesperadoras.

Diante desse estado de coisas, Sr. Presidente, 
temos um dado que muito nos preocupa. O índice de 
inadimplência apresentou alta significativa, em relação 
ao mesmo período do ano passado. 

Ora, Sr. Presidente, quando se tem a queda da 
renda, aumento do desemprego e a estagnação da 
economia, a população é condenada a um empobre-
cimento contra o qual nada podem fazer. Quando os 
bens supérfluos tornam-se mais caros, ainda é pos-
sível reduzir seu consumo sem maiores consequên-
cias. Mas se parcela crescente da renda é destinada a 
coisas básicas, acabam faltando recursos para outros 
itens essenciais.

É curioso que o aumento dos juros é anuncia-
do pelo Governo como uma grande vitória, pois com 
isso estaria sendo evitada a tão indesejável queda da 
economia do País.

Ora, Sr. Presidente, o aumento dos juros não é 
consequência e sim causa da inflação. Se o Governo 
deseja evitá-la, então deve impedir o reajuste abusivo 
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das tarifas e controlar os preços dos monopólios que 
dominam amplos setores do mercado nacional.

Mas não. Em vez disso, o Governo permite rea-
justes de preços e desestimula a correção dos salários, 
em nome de uma suposta eficiência do mercado. Se 
essa eficiência existe, trabalha para engordar os lucros 
do sistema financeiro e para aumentar a concentração 
da riqueza nacional.

Mas os aumentos não param, Sr. Presidente. 
Para isso cito um exemplo clássico: em 1996, 15% do 
orçamento familiar tinha como destino o pagamento de 
contas de água, luz e transporte. Hoje são necessários 
41,5% para pagar pelos mesmos serviços.

Essa é nossa triste verdade, só quem não vive de 
salário consegue evitar a inadimplência. Os homens de 
governo devem abrir os olhos para o óbvio e pular da 
fantasia para o realismo que o momento exige.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Júlio César, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 2º 
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Vander Loubet. 

O SR. VANDER LOUBET (PT-MS. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, registro, com pesar, os sentimentos deste 
Deputado e de toda a população de Mato Grosso do 
Sul com a perda, na madrugada desta quinta-feira, 14 
de maio de 2009, de um de nossos mais ilustres cida-
dãos, o Sr. José Teruel Filho. 

De vida exemplar em todos os aspectos, na família 
e nos empreendimentos, na construção de amizades e 
no pioneirismo, José Teruel Filho foi um dos precurso-
res da aviação agrícola no Estado, recurso que nos fez 
uma das unidades de melhor desempenho nas safras 
de grãos em todo o território nacional.

Não só isso: José Teruel Filho plantou ideais. 
Desde cedo viveu sua vocação de desbravador, de 
descobridor de caminhos, um incansável inconformado 
diante das contradições que infelicitam as pessoas, a 
natureza, as cidades, as nações.

Nascido em Monte Alto, São Paulo, em 16 de 
julho de 1920, levou sua saga de pioneirismo primei-
ro a Paranavaí, ajudando a abrir uma fronteira de de-
senvolvimento regional no Paraná, onde empreendeu 
com sucesso o fornecimento de energia elétrica a 
toda a região.

Mais tarde, para nossa felicidade e orgulho, es-
colheu um novo lugar para morar, Dourados, ainda no 
antigo e uno Mato Grosso, não demorando a espalhar 
as benfeitorias e as sementes de sua inesgotável cria-

tividade em favor do bem-estar das pessoas e do pro-
gresso econômico, social, cultural e ambiental. 

Desses sonhos nasceu a Teruel Aviação Agrí-
cola, em meados da década de 70, orgulho sul-mato-
grossense entre as iniciativas do gênero e que chegou 
a ser uma das maiores empresas da América Latina 
na área da aviação agrícola.

Nossas condolências e nosso conforto a toda a 
família, com o abraço ao amigo e companheiro Depu-
tado Estadual Pedro Teruel, que, seguramente, tendo 
feito de sua vida um reflexo das lições sábias e huma-
nistas do pai, dará continuidade à obra maravilhosa 
iniciada por esse que agora viverá outra vida, a vida 
que não acaba, no conforto dos céus e das bênçãos 
de Deus.

Muito obrigado.

O SR. VIGNATTI (PT-SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 
debate da CPI da PETROBRAS está aberto. A mídia 
publica diariamente opiniões diversas. Temos que ob-
servar de quem são e de onde vêm os interesses da-
queles que lutaram pela instalação dessa Comissão 
de Inquérito. Por acaso lembram os senhores de onde 
vem tamanho interesse na nossa PETROBRAS? 

A PETROBRAS é do Brasil, é forte, leva as cores 
da nossa bandeira. Transformou-se na maior empresa 
brasileira e em uma das maiores do mundo. Conseguiu 
a autossuficiência em petróleo para o Brasil, descobriu 
o pré-sal, entre tantas outras conquistas, afirmando seu 
caráter nacional e de identificação com a construção 
de um Brasil mais capaz, mais confiante.

Pois neste discurso, Srs. Deputados e ouvintes, 
quero trazer os verdadeiros motivos que estão por 
trás desta CPI. Também quero refrescar a memória 
do povo brasileiro sobre o período de angústia e pre-
ocupação que vivemos quando o Governo anterior 
tentou desfazer-se da PETROBRAS. E ainda vou di-
zer por que essa empresa brasileira é tão importante 
para todos nós.

A CPI nada mais é do que um partido inconso-
lado com tantas conquistas do Governo Lula para o 
Brasil. São os mesmos do Governo anterior que já 
tentaram privatizar a PETROBRAS usando a empresa 
como parte dos acordos assinados com o FMI. São 
os mesmos que tiveram que recuar, mas nunca aban-
donaram seu projeto, tanto assim que venderam um 
terço das ações da PETROBRAS na Bolsa de Valores 
de Nova Iorque, como primeiro passo para a privati-
zação da empresa.

Vamos lembrar que também foram eles que co-
locaram em prática o programa econômico mais an-
tinacional, de maior abertura ao capital estrangeiro 
que o Brasil conheceu. E sob o mando de quem? Eles 
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quebraram o País 3 vezes e correram para pedir mais 
empréstimos ao FMI. Nós pagamos todas as dívidas 
e hoje estamos na lista dos países que emprestam 
dinheiro ao FMI.

Na crise de 1999, Srs. Deputados e ouvintes, 
foi o Governo anterior que subiu as taxas de juros a 
49% para tentar segurar o capital especulativo. Eles 
impuseram a grande recessão na nossa economia, 
provocando estragos que o povo sentiu. Nós, no Go-
verno Lula, recuperamos as perdas, retomamos uma 
economia sustentável. 

Mas o grande trunfo, as cláusulas secretas da 
carta de intenções assinadas com o FMI naquele 
momento histórico eram claras: as privatizações da 
PETROBRAS, do Banco do Brasil e da Caixa Econô-
mica. Foram acordos revelados pela própria imprensa 
na época.

Srs. Deputados, povo brasileiro, eles não con-
seguiram. Foram rejeitados pelo povo. Quando Lula, 
no sexto ano do seu Governo, tem o apoio de 80% 
da população e a rejeição de apenas 5%, o Governo 
anterior tinha o apoio de apenas 18% da população. 
Seu governo não era popular porque ele não servia 
aos interesses populares.

Os mesmos antinacionais, antipopulares, agora 
querem o poder a qualquer custo. Querem a PETRO-
BRAS, porque querem o pré-sal do Brasil. É preciso que 
o povo brasileiro saiba que eles buscam dinheiro em 
grandes empresas estrangeiras para financiar campa-
nhas eleitorais. Em troca, prometem dar o controle do 
pré-sal como presente se conseguirem a vitória eleito-
ral. Não hesitam em sacrificar tudo o que seja nacional 
e popular, contanto que possam voltar ao governo e 
seguir dilapidando o patrimônio publico.

Mas eu digo: o Brasil é maior que vocês, os re-
jeitou tantas vezes e vai rejeitá-los de novo. Os traba-
lhadores que fazem este País resistir neste momento 
de crise serão os mesmos que irão impedir outra ma-
racutaia, outros boicotes que só afetam o valor das 
ações de nossas empresas e impedem a expansão e 
o crescimento brasileiro. 

Se a PETROBRAS é nacional, se representa o 
fortalecimento do Brasil como nação, se emprega 160 
mil trabalhadores, se representa 10% do PIB do País, 
se gera mais de 2 milhões de barris de petróleo, sen-
do autossuficiente desde 2006, se é recordista mun-
dial em exploração de petróleo em águas profundas, 
o que vai dobrar o tamanho das reservas brasileiras e 
transformar o Brasil num país exportador de petróleo 
e de derivados, então, senhoras e senhores, tem que 
ficar aqui e por todos nós ser cuidada. 

Por isso é tão importante a PETROBRAS e por 
isso eles a querem diminuída. Mas se eles não conse-

guiram, mesmo quando governavam este País, agora 
também não vão conseguir retomar esta ideia de pri-
vatização, porque hoje quem está a frente do Brasil é 
um trabalhador. Quem comanda este País sabe que 
esta empresa, a PETROBRAS, é estratégica. Porque 
quem tem PETROBRAS, tem empregos, tem lucros, 
tem dinheiro para programas sociais do Governo. 

Respeitem a nossa marca, preservem o nosso 
País e retomem a consciência de que as nossas rique-
zas nacionais não estão a serviço dos interesses seus, 
de amigos e familiares. Temos o dever e o compromisso 
de continuar a luta para fortalecer o que é nosso, o que 
pertence a este País, o que é do povo brasileiro. 

O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, estive visitando Codajás, no último 
dia 16, para acompanhar de perto os danos causa-
dos à cidade em virtude das cheias dos rios na região 
amazônica.

Pude ver de perto os problemas pelos quais nos-
sa querida Codajás está passando.

Vi com tristeza, caros colegas Deputados, a si-
tuação das áreas alagadas e também a situação de 
abandono em que se encontra a cidade. Infelizmente, 
não caminhei por uma única rua em que os buracos 
não tivessem tomado conta.

É verdade que o período das chuvas agrava a 
situação, no entanto, com o conhecimento que tenho 
de várias viagens àquele município, sei que essa não 
é uma característica de momento, pois há algum tem-
po a cidade já sofre com esse abandono.

Em Codajás, Sr. Presidente, fui recebido pelo 
companheiro Joel, um grande lutador em defesa dos 
direitos do seu povo e um sonhador que quer ver, em 
um futuro muito próximo, Codajás sorrindo.

Tive a oportunidade de me reunir com o meu gru-
po político para discutir os problemas e as soluções 
que Codajás necessita para o futuro.

Quero deixar registrado nesta tribuna o que fa-
lei na Rádio Açaí: Codajás pode contar comigo. Sou 
adversário político do Prefeito, mas não sou inimigo 
da cidade.

Estarei na trincheira oposta a do Prefeito nas 
próximas eleições. Sou um político que tem lado, e o 
meu é o lado do povo, e o povo está com o compa-
nheiro Joel.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. JOSÉ CHAVES (PTB-PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, o dia 13 de maio assinalou os 104 anos de 
fundação do Sport Club do Recife.



21340 Quinta-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2009

A bandeira rubro-negra, que hoje tremula na Ilha 
do Retiro, simboliza uma paixão tresloucada de mais 
de 6 milhões de pernambucanos e outros tantos es-
palhados Brasil afora, que fizeram do Sport mais que 
uma lenda, fizeram do Sport uma religião.

Neste momento, Sr. Presidente, temos incomen-
surável orgulho de rememorar a figura do fundador 
Guilherme d’Aquino Fonseca, inspirador e líder do 
grupo de homens e mulheres que, em 13 de maio de 
1905, à sombra de um sapotizeiro, nas cercanias da 
Ilha do Retiro, declarou tonitroantemente: “Nasceu o 
Sport Club do Recife. Viva o Sport!”

O sapotizeiro, tanto quanto o sonho de Guilher-
me, continua frondoso, testemunha silenciosa de uma 
história de 104 anos.

O “Leão da Ilha”, como é nacionalmente chama-
do, nasceu para ser campeão, tendo formado gerações 
de atletas em todos os segmentos esportivos, com 
destaque no futebol.

Com efeito, Sras e Sras. Deputados, é lendária 
a figura de Ademir Marques de Menezes – o Quei-
xada, campeão pelo Sport e transferido para o clube 
de Regatas Vasco da Gama, onde integrou o famoso 
Expresso da Vitória, consagrando-se artilheiro da Se-
leção Brasileira de 1950.

Em todas as datas magnas do Sport e em suas 
conquistas, o nome de Ademir Menezes surge altaneiro, 
simbolizando o quanto representa na história do clube, 
importância reconhecida em monumento plantado em 
frente à sede social, na Ilha do Retiro.

A esse monstro do futebol, juntaram-se Vavá – o 
Leão da Copa, campeão mundial, em 1958 e 1962; Al-
mir Albuquerque – o Pernambuquinho, campeão mun-
dial pelo Santos Futebol Clube, em 1962; Manga, de 
inesquecíveis lembranças, campeão pelo Sport Club 
do Recife, Botafogo e Regatas, Nacional (do Uruguai), 
Internacional, entre outros clubes; e mais recentemente 
Juninho Pernambucano, campeão pelo Sport e Vasco 
da Gama, e heptacampeão pelo Lyon, da França.

No que respeita ao patrimônio físico, Sr. Presi-
dente, o Sport é o senhor absoluto da Ilha do Retiro, 
cujas instalações esportivas, compreendem o Estádio 
Adelmar Costa Carvalho, campos de treinamento, qua-
dras de tênis, parque aquático (com piscina olímpica) 
e monumental sede social.

No final de 2008, o Sport Club do Recife esten-
deu os seus domínios à cidade do Paulista, adquirindo 
amplo Centro de Treinamento, que já está sendo mo-
dernizado e por certo e em pouco tempo se converterá 
em um dos melhores do Brasil.

O Sport é campeão brasileiro da Série A e da Sé-
rie B do Nordeste (4 vezes), vice-campeão da Copa do 
Brasil, vice-campeão da Copa dos Campeões, tendo, 

com impressionante galhardia, conquistado a Copa 
do Brasil de 2008, que lhe valeu, este ano, heroica 
e espetacular participação na Copa Libertadores da 
América.

O Sport é assim, Sr. Presidente: tem no sangue 
o DNA de campeão, e isso muito orgulha todos nós 
pernambucanos e nordestinos.

Que os fundadores do Sport e seus inesquecíveis 
herdeiros durmam tranquilos na eternidade – Guilherme 
d’Aquino Fonseca, José Médicis, Milton de Lyra Bivar, 
Leopoldo Casado, Marcelino Lopes, Adelmar Costa 
Carvalho, José Dhália da Silveira, João Dela Santa, 
Antonio Maria Carvalho Lajes, Adolfo Teixeira, Antônio 
Bezerra Baltar, Murilo Paraíso, Roberto Massa.

Nas gerações das últimas 5 décadas, difícil é 
esquecer Jarbas Guimarães, Homero Lacerda, Sílvio 
Pessoa, Luciano Bivar, Arsênio Meira de Vasconcelos, 
José Antônio Alves de Melo, Wanderson Lacerda e Mil-
ton Bivar, que ajudaram a fortalecer e dar continuidade 
à mística do Leão da Ilha.

Ao terminar, Sr. Presidente, desejamos relembrar 
os versos de uma das mais famosas páginas musicais 
de Pernambuco, que homenageiam o Sport, composta 
pelo maestro Nelson Ferreira e interpretada por Clau-
dionor Germano, glorias da cultura do meu Estado e 
do Brasil:

“Vejo no batom dos seus lábios
E no teu cabelo ondulado
As cores que dominam, altaneiras, ò mo-

rena
O meu glorioso Estado”.

Enfim, quero fazer nosso e da torcida rubro-negra 
o texto do Dr. Gentil Porto, que, em livro de relembran-
ças pessoais, com páginas cheias de imorredoura pai-
xão, que o liga ao Sport:

“Deus é sábio e justo!
Fez o mundo e colocou o homem.
Depois, criou esta maravilha, que é a 

mulher.
Mas, notou que ainda faltava coisa e 

determinou:
Faça-se o Sport!”

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, tem provocado grande debate e apreensão 
a aprovação, pelo Senado Federal, do Substitutivo ao 
Projeto de Lei nº 84, de 1999, que dispõe sobre os cri-
mes cometidos na área de informática. O PL retornou a 
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esta Casa e se encontra na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

São muitas as críticas da sociedade civil à regu-
lamentação penal da Internet e aos problemas trazidos 
pelos tipos penais e pelos mecanismos de controle 
do projeto de lei.

Esta Casa precisa estar sensível a estas preo-
cupações quanto ao estabelecimento de restrições à 
oferta de acesso por meio de redes abertas e à inclusão 
digital, ao vigilantismo e a dificuldades para a fruição 
de bens intelectuais disseminados pela Internet. Não 
podemos, a pretexto de criar legislação para a Internet, 
criminalizar práticas cotidianas.

A Internet precisa continuar sendo uma rede de 
comunicação aberta e livre para criar conteúdos, for-
matos e tecnologias, atuando na democratização do 
acesso à informação e assegurando práticas colabo-
rativas extremamente importantes para a diversidade 
cultural, constituindo-se, assim, a maior expressão da 
era da informação.

A aprovação do Projeto de Lei nº 84, de 1999, 
apelidado de AI-5 Digital, ameaça até mesmo os proje-
tos de inclusão social, sejam telecentros, Casas Brasil, 
pontos de cultura e cidades digitais, que proporcionam 
Internet livre para a população.

Precisamos discutir propostas coletivas e criar 
espaços públicos para a elaboração de sugestões 
que assegurem os direitos civis na Internet. Portanto, 
parece-me não ser razoável criarmos legislação nessa 
área neste momento, pois no fim deste ano acontece 
a 1ª Conferência Nacional de Comunicação.

Na condição de Presidente da Comissão de Direi-
tos Humanos e Minorias, durante o ano de 2008, par-
ticipei ativamente das mobilizações que resultaram no 
decreto presidencial de convocação da Conferência. O 
evento será uma grande oportunidade de discutirmos 
a regulamentação civil da Internet.

Sobre esse tema participarei de ato público em 
Porto Alegre no próximo dia 25 de maio, às 14h, em 
defesa da liberdade na Internet e contra o vigilantis-
mo na comunicação em rede e, consequentemente, 
contra o Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de 
Lei nº 84, de 1999. O ato acontecerá na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Sul.

O ato contra o AI-5 Digital conta com o apoio de 
diversas entidades da sociedade civil gaúcha. Entre 
elas, destaco: Associação de Mulheres Vitória-Régia; 
Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária 
(ABRAÇO); Pontão Cultura Digital Minuano; Ponto de 
Cultura Quilombo do Sopapo; Ponto de Cultura Odo-
modê; Sindicato dos Bancários de Porto Alegre; Movi-
mento Música para Baixar; Ponto de Cultura Voluntário 
Vitória-Régia; Rede de Trocas Solidárias do Rio Gran-

de do Sul; União Nacional dos Estudantes; Central de 
Movimentos Populares de Porto Alegre (CMP-POA); 
Canal Comunitário de Porto Alegre (POA TV); Con-
selho Regional de Rádios Comunitárias (CONRAD); 
Democracia, Inclusão Social e Trabalho (DIST-Brasil); 
Comissão do Rio Grande do Sul Pró-Conferência Na-
cional de Comunicação; Associação SoftwareLivre.
org (ASL); Projeto Software Livre Brasil (PSL); Coleti-
vo de Comunicação, Coletivo Ciberativismo (Catarse); 
Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital 
(ABCID).

O SR. BETO FARO (PT-PA. Pronuncia o seguin-
te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
O Presidente Lula, na companhia da Ministra Dilma, 
lançou o Programa Minha Casa, Minha Vida. Esse pro-
grama tem a meta ambiciosa de construir 1 milhão de 
moradias para famílias com renda mensal até 10 salá-
rios mínimos. Sem dúvida, Sr. Presidente, não apenas 
as metas, mas o programa como um todo é extrema-
mente ousado e oportuno para o País por conciliar 
uma série de objetivos de largo alcance nas esferas 
econômica, social e política. A respeito dessas virtudes 
do programa, vale dar destaque ao fato de jamais ter 
sido executado no Brasil um programa de habitação 
para a população de baixa renda nas dimensões do 
Minha Casa, Minha Vida. Entre os gigantescos pas-
sivos sociais resultantes das políticas historicamente 
implementadas no Brasil, um dos que mais chama a 
atenção e que mais afeta a população é o nosso défi-
cit habitacional, que alcança cerca de 7,2 milhões de 
moradias, sendo que 90,9% incide sobre famílias com 
renda de até 3 salários mínimos.

Com a execução desse programa, o déficit ainda 
estará longe de ser equacionado. Todavia, em termos 
relativos, será dado um passo extraordinário na direção 
da redução desse déficit, pois o programa o reduzirá 
em 14% num breve espaço de tempo.

Para as famílias situadas na faixa de renda até 
3 salários mínimos serão construídas 400 mil casas e 
apartamentos; outras 400 mil serão repartidas igual-
mente entre famílias com renda nas faixas de 3 a 4 
salários e de 6 a 10; e 200 mil unidades distribuídas 
para famílias com renda de 4 a 6 salários mínimos.

A atratividade dos financiamentos pode ser me-
dida pelas condições estipuladas para a compra dos 
imóveis pelas famílias com renda até 3 salários. Para 
essa faixa, a prestação oscilará entre R$50, até 10% 
da renda do beneficiário, pelo período de 10 anos, sen-
do o restante subsidiado por R$16 bilhões do Governo 
Federal. Haverá isenção do seguro, que atualmente 
pode onerar as prestações em até 35% do valor to-
tal. Para incentivar a realização de projetos para esse 
segmento, também está prevista uma desoneração do 
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setor da construção civil. Registre-se, também, que, 
diferentemente dos modelos convencionais, o benefi-
ciário só vai pagar a primeira prestação depois que a 
casa estiver pronta. 

Para as famílias com ganhos mensais médios 
entre 3 e 6 salários mínimos as condições dos finan-
ciamentos serão diferentes, subsidiadas por R$2,5 bi-
lhões do Governo Federal e R$7,5 bilhões do FGTS. O 
valor da prestação não poderá superar 20% da renda 
do beneficiário. O valor do subsídio individual, calculado 
entre R$2 mil e R$23 mil, dependerá da localização do 
imóvel e da renda. Além disso, o Governo Federal vai 
subsidiar um Fundo Garantidor para permitir ao mu-
tuário refinanciar parte das suas prestações em caso 
de perda de renda. 

O valor do seguro contra morte, invalidez do be-
neficiário e danos físicos ao imóvel também será sub-
sidiado com recursos federais. A pessoa com 61 anos 
deixará de pagar 35% do total do financiamento, per-
centual atual do seguro, para pagar apenas 6,64%.

Vale frisar, também, Sr. Presidente, que o pro-
grama inclui uma linha especial de financiamento de 
R$5 bilhões para incentivar as construtoras a inves-
tirem em infraestrutura. O pagamento será feito em 
até 36 meses, com carência de 18 meses, prazo de 
conclusão da obra.

Portanto, o Minha Casa, Minha Vida, ao mesmo 
tempo em que ataca um problema social com a mag-
nitude do déficit habitacional, desempenhará papel 
fundamental no enfrentamento da crise econômica 
que já afeta o País com intensidade que poucos acre-
ditavam. A cadeia produtiva da construção civil, além 
da extensão, envolve diversidade de segmentos e so-
bressai entre os demais ramos da economia pela sua 
capacidade singular de geração de empregos. Para 
dar conta do desafio de mobilizar toda a extensão 
dessa cadeia produtiva, o BNDES vai oferecer linhas 
de financiamento a todos os seus segmentos. Entre 
os objetivos da proposta estão: promover a competiti-
vidade entre pequenas, médias e microempresas do 
setor; elevar o nível de qualidade das construtoras, 
fornecedoras de materiais; e promover investimentos 
em alternativas construtivas de menor custo, prazo de 
entrega e impacto ambiental, além de maior qualidade 
na construção.

Enfim, Sr. Presidente, diversamente das fórmu-
las do passado, o Programa Minha Casa, Minha Vida 
mobilizará soma fantástica, da ordem de R$34 bilhões, 
para enfrentar uma importante crise econômica, mas 
com investimentos cujos efeitos multiplicadores esta-
rão endereçados para o ataque a um dos mais gra-
ves problemas sociais brasileiros. Neste contexto, não 
poderia deixar de manifestar o meu entusiasmo, pois 

o programa destinará mais de 5% das suas dotações 
para o Estado do Pará, que será aquinhoado com o 
financiamento de 50.667 unidades, situando assim o 
meu Estado em sétima posição na distribuição nacio-
nal das metas do programa.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ANDRÉ DE PAULA (DEM-PE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, no curso das duas últimas campanhas 
eleitorais em Pernambuco, nossos adversários políti-
cos sustentaram, por diversas vezes, que a sintonia 
político-partidária entre os Governos Federal, Estadu-
al e da Capital ensejaria uma parceria administrativa 
realizadora de grandes investimentos e obras para 
Pernambuco e para o Recife.

Passadas as eleições, restou a legítima expecta-
tiva de que tal parceria administrativa e seus benditos 
frutos se consumassem.

O Presidente Lula, de outro lado, alimentou ain-
da mais essa expectativa, pois, ao visitar Pernambuco 
por mais de uma dezena de vezes no curso de seu 
segundo mandato, sempre prometeu novas obras e 
liberações de recursos, chegando a assinar diversas 
ordens de serviço.

Como pernambucano, sempre torcemos para que 
tais promessas se tornassem realidade; que pudessem 
converter-se em benefícios reais para a população 
pernambucana e recifense.

No entanto, passados mais de 2 anos de enorme 
expectativa, assistimos hoje, em Pernambuco, a uma 
grande frustração, a começar pelo PAC – Programa 
de Aceleração do Crescimento, que não foi concebido 
como um plano de investimento governamental sério, 
mas pensado como mote de uma propaganda funda-
da na crença de que “a mentira, contada mil vezes, 
torna-se verdade”.

Não se pode fazer outro juízo de valor de um 
programa que prevê a execução, só em Pernambuco, 
de 695 ações, das quais apenas 77 projetos contam 
com dotação orçamentária específica.

Mas a maior prova de que o PAC é uma mera 
peça de propaganda é que, das 10 principais obras 
estruturadoras a serem realizadas em Pernambuco, 7 
estão atrasadas em face de seu cronograma original, 
1 está paralisada e apenas 1 outra está em execução 
conforme planejado. 

Estão atrasadas a Refinaria Abreu e Lima, a Trans-
posição do Rio São Francisco, a Ferrovia Transnordes-
tina, a Rodovia BR-101, a Linha Sul do Metrô, a Via 
Mangue, a Urbanização do Canal Jordão/Maria Irene 
e a Rodovia BR-104. A execução do Projeto Irrigação 
do Pontal está paralisada. E, para confirmar a regra, a 
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única exceção: apenas a Adutora do Sistema Pirapama 
está-se realizando conforme o cronograma. 

Tão grave quanto esse atraso, Sr. Presidente, 
é o palanque móvel que percorre o País; a ausência 
de transparência dos dados relativos à execução dos 
projetos que impede o conhecimento de seu atual es-
tado; e, por fim, a ininterrupta produção de factoides 
para alimentar a propaganda institucional e criar, no 
imaginário popular, a sensação do real quando tudo 
não passa do virtual, da fantasia.

Agora, e também confirmando que a parceria 
administrativa prometida nas campanhas eleitorais 
também não passa de uma quimera, o Presidente Lula 
baixou, no último dia 11 de maio, decreto que cancela 
programações que, fruto de 10 emendas da banca-
da pernambucana ao Orçamento Geral da União de 
2009, previam a execução, no Estado de Pernambu-
co, de ações estruturantes orçadas em 231 milhões, 
656 mil, 250 reais.

Tal cancelamento se fez em função de remane-
jamento orçamentário que, ao fim das contas, além de 
subtrair 72 milhões de reais do investimento global do 
Governo Federal em Pernambuco, suprimiu do Orça-
mento Geral da União de 2009, de uma só penada, 
dotações orçamentárias para 10 ações e obras de ca-
pital importância para o desenvolvimento do Estado, 
atravancando, assim, seu início ou continuidade.

Faço questão, Sr. Presidente, de nominar cada 
uma das ações e obras que, a partir de agora, inexis-
tem para o Governo Federal e que, portanto, deixarão 
de receber aportes federais: 

a) Complexo Cultural Tacaruna, 
R$25.100.000,00; 

b) Ações de Infra-Estrutura Urbana em 
Olinda, R$25.100.000,00; 

c) Construção da Adutora do Sirigi, 
R$18.178.125,00; 

d) Ações de Infra-Estrutura Urbana em 
Jaboatão dos Guararapes, R$25.100.000,00; 

e) Apoio a Projetos de Corredores Es-
truturais de Transporte Coletivo Urbano – Via 
Mangue, R$24.000.000,00; 

f) Ações de Infra-Estrutura Urbana em 
Abreu e Lima, R$24.000.000,00; 

g) Ações de Infra-Estrutura Urbana em 
Petrolina, R$24.000.000,00; 

h) Ações de Infra-Estrutura Urbana em 
Gravatá, R$24.000.000,00; 

i) Apoio a Obras Preventivas de De-
sastre – Região Metropolitana do Recife, 
R$18.178.125,00; 

j) Ações de Infra-Estrutura Urbana em 
Recife, R$24.000.000,00.

Merece destaque, Sr. Presidente, que Pernambu-
co, apesar do alinhamento político-partidário entre os 
Governos Federal, Estadual e da Capital, foi o Estado 
mais sacrificado pelo malsinado decreto presidencial 
de rearranjo do Orçamento Geral da União de 2009.

Agora, depois de mais essa decepção, o pernam-
bucano nutre outra expectativa: a de que o Governador 
Eduardo Campos atue com altivez e brevidade para 
desfazer esse malfeito do Governo Federal e reativar 
as dotações orçamentárias que a bancada de Per-
nambuco no Congresso Nacional lutou para incluir no 
Orçamento Geral da União de 2009, sensibilizando o 
Presidente Lula e mobilizando a bancada governista 
no Congresso Nacional para a necessidade de que a 
decisão seja prontamente revista.

Era o que tinha a dizer.

O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, 
está em visita ao exterior chefiando uma numerosa co-
mitiva de políticos e empresários brasileiros. Já esteve 
no Oriente Médio e agora se encontra na China, onde 
tem mais um encontro com o líder máximo chinês, o 
Presidente Hu Jintao.

Na visita ao grande país do oriente, nosso Pre-
sidente tem feito diversos contatos com a intenção de 
atrair investimentos chineses para nosso País. Um de-
les, praticamente acertado e já anunciado, é a abertura 
do mercado consumidor chinês para nossos produtores 
e exportadores de carne de frango e seus derivados. É 
uma notícia extremamente alvissareira, já que somos 
um dos principais produtores dessa proteína animal e 
nos destacamos pela elevada produção e alta quali-
dade de nossos produtos.

Nessa mesma visita, temos a possibilidade bas-
tante concreta de recebermos notícias relativas à ins-
talação de unidade da Chery, a maior fabricante chi-
nesa de veículos automotores. A montadora pretende 
instalar-se em nosso País já nos próximos 2 anos, 
com intenções bastante audaciosas de produzir cer-
ca de 150 mil veículos por ano. E isso apenas de um 
modelo inicial.

Na disputa para sediar a unidade da montadora 
chinesa já se apresentaram os Estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará. 

Pois eu gostaria, senhoras e senhores, de afirmar 
que o meu Estado, Goiás, tem amplas possibilidades 
de também pleitear e sediar a futura unidade industrial. 
E as qualificações são por demais evidentes. 

Goiás tem posicionamento geográfico privilegia-
do. Situa-se no centro do País, com amplas ligações 
rodoviárias com todas as regiões do Brasil. Terá, num 
futuro bastante breve e graças ao Governo do Presi-
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dente Lula, a conclusão da Ferrovia Norte Sul. Essa 
linha férrea, aliada à já existente, a Ferrovia Centro 
Atlântica, permitirá uma ampla ligação de meu Es-
tado com os portos exportadores do Sul, Sudeste e 
Nordeste do País.

Temos, ainda, uma mão de obra já treinada e 
qualificada, já que em Goiás temos hoje duas uni-
dades montadoras de fabricantes orientais: uma da 
Mitsubishi, no Município de Catalão, na divisa com o 
Estado de Minas Gerais; e outra da coreana Hyundai, 
na cidade de Anápolis. 

Nossas cidades, de grande e médio porte, têm 
excelente qualidade de vida e um povo ordeiro e traba-
lhador. Nessas condições de habitabilidade, com traba-
lhadores qualificados e ótimas condições de logística e 
geográficas, Goiás insere-se com um grande potencial 
para receber os investimentos chineses.

Acredito que nosso Vice-Governador, Ademir 
Menezes, que faz parte da delegação do Governo 
brasileiro, saberá imiscuir-se nesse assunto de grande 
relevância econômica para reforçar o potencial de meu 
Estado. E não só S.Exa. Também tenho convicção de 
que nosso Presidente, que tão bem conhece o Estado 
de Goiás, seu povo e seu potencial, o colocará como 
forte concorrente a sediar as futuras instalações da 
maior montadora chinesa de automóveis.

Muito obrigado.

A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB-RS. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero trazer ao conhecimento des-
ta Casa, um artigo publicado hoje no jornal Folha de 
S.Paulo de autoria do Presidente do IPEA, economista 
Marcio Pochmann, na qual apresenta um quadro muito 
preciso sobre o papel do Estado no século XXI.

Tenho-me dedicado a esse debate não somente 
na Comissão Especial, mas também nos debates que 
temos promovido no Rio Grande do Sul.

Hoje vivemos um grave quadro de crise econô-
mica, fruto de uma visão de Estado, que fragilizou a 
capacidade de regulação dos Estados. Essa visão, 
derrotada com a eleição do Presidente Lula, ainda 
encontra eco em alguns setores da sociedade e tam-
bém nesta Câmara.

Por isso, acredito ser importante para o nosso 
debate, a contribuição desse renomado e respeitado 
economista.

Passo a ler o artigo Estado para o Século 21.

“A visão do Estado atuando em contra-
posição às forças de mercado se tornou ana-
crônica diante dos desafios das nações neste 
começo do século 21.

Pela globalização, por exemplo, diversos 
países voltaram a se especializar no uso in-
tensivo dos recursos naturais e da produção 
de contido custo do trabalho, comprometendo 
o avanço de projetos nacionais capazes de 
incluir a totalidade de suas populações nos 
frutos da modernidade.

No Brasil da última década, a prevalência 
da premissa de que menos Estado represen-
taria mais mercado teve convergência com o 
modelo de sociedade para poucos. E a con-
tenção do Estado produziu o encolhimento do 
próprio setor privado nacional (bancos e em-
presas não financeiras), cada vez mais domi-
nado por corporações estrangeiras.

Com a redução dos bancos públicos, 
acompanhada da brutal diminuição dos ban-
cos privados nacionais, e o esvaziamento das 
firmas nacionais entre as maiores empresas 
no país, parcela crescente da riqueza deixou 
de ser compartilhada com a nação.

Hoje, pelo menos dois quintos dos bra-
sileiros são analfabetos funcionais, afora um 
enorme déficit econômico e social.

Obstáculos como esses enfraquecem o 
estabelecimento de um novo padrão civiliza-
tório contemporâneo dos avanços do século 
21.

As forças de mercado, embora impres-
cindíveis na geração de oportunidades, mos-
tram-se insuficientes para garantir o acesso a 
todos. Não há dúvidas de que, neste contexto, 
a presença renovada do Estado se faz neces-
sária. Mas que Estado? Um equívoco seria 
tratar o Estado com as mesmas premissas do 
século passado.

Neste século, cuja sociedade eleva sua 
expectativa média de vida para além dos 80 
anos, a parcela dos idosos deve superar o 
segmento infantil e as ocupações geradas pas-
sam a depender fundamentalmente do setor 
terciário, que já responde por três quartos do 
total dos postos de trabalho.

Sem a garantia do pleno e equivalente 
direito de oportunidades a todos, o princípio 
da liberdade de iniciativa individual e coletiva 
permanece no plano da retórica. Em síntese: 
a prevalência do reino da desigualdade e da 
exclusão sediada no Brasil.

O Estado necessário do século 21 precisa 
incorporar novas premissas fundamentais.
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A primeira passa pela reinvenção do mer-
cado, capaz de fazer valer a isonomia nas 
condições de competição.

Em qualquer atividade econômica, pre-
domina hoje um conjunto de práticas oligo-
polistas de formação de preços e domínio do 
mercado, o que exclui parcela significativa 
dos empreendimentos empresariais da livre 
competição.

A mudança na relação do Estado com o 
mercado é urgente e inadiável, com a adoção 
de políticas que apoiem a igualdade de oportu-
nidades por meio de condições de competição 
e cooperação só oferecidas ao circuito superior 
da economia, como o acesso ao crédito, tecno-
logia e assistência técnica, entre outras.

Uma segunda premissa compreende a 
mudança na relação do Estado com a socieda-
de, especialmente quando as políticas univer-
sais de saúde, educação, trabalho e transporte 
não apresentam a eficácia global esperada. 
Isso porque a complexidade dos problemas 
atuais requer ação totalizante, por isso matri-
cial e transdisciplinar no plano territorial.

Uma política de assentamento urbano, 
por exemplo, dificilmente terá êxito sem superar 
a lógica das caixinhas contida no compartilha-
mento do Estado brasileiro. Além da especifi-
cidade do assentamento, é necessária para a 
eficácia global a adoção de políticas comple-
mentares e articuladas, como educação, saúde, 
transporte e saneamento, entre outras.

Por fim, uma terceira premissa deve con-
vergir para a mudança na relação do Estado 
para com o fundo público. De um lado, o avanço 
na tributação progressiva, capaz de deslocar 
a base tradicional de incidência (produção e 
consumo) para o patrimônio e novas formas 
de riqueza. De outro, a renovação do sistema 
de financiamento da agenda socioeconômi-
ca do século 21 (postergação no ingresso no 
mercado de trabalho, trajetória ocupacional 
diversificada, educação para a vida toda). O 
uso do fundo público comprometido com os 
novos desafios não precisa ser estatal, po-
dendo ser comunitário.

Tudo isso, contudo, dificilmente poderá 
ser desenvolvido sem a renovação do Estado 
para o século 21”.

Muito obrigada.
O SR. ROBERTO ALVES (PTB-SP. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, estamos nesta oportunidade apresentando 

a esta magna Casa de Leis projeto de lei que confere 
à cidade de Taubaté o título de Capital Nacional da 
Literatura Infantil. Este projeto é de extrema importân-
cia para o desenvolvimento do Município, que se tem 
firmado como um importante pólo cultural do Estado 
de São Paulo.

Nossa motivação também visa reverenciar a me-
mória desse grande escritor brasileiro, pai da literatura 
infantil, que é Monteiro Lobato, taubateano de nas-
cimento. A cidade promove anualmente a Semana 
Monteiro Lobato, dedicada ao seu filho mais famoso. 
Monteiro Lobato nasceu no dia 18 de abril de 1882, em 
Taubaté, onde viveu sua infância no sitio do seu avô, o 
Visconde de Tremembé, hoje um monumento históri-
co tombado pelo CONDEPHAAT. Trata-se do Sítio do 
Picapau Amarelo, nome tirado de sua inigualável obra 
dedicada às crianças.

Mesmo tendo permanecido alguns anos sem uma 
exposição maior na mídia, Lobato continua sendo um 
escritor amado por crianças e adultos, e seus livros 
são recordistas de venda. Ainda não se fez nada pa-
recido, em termos de literatura infantil, com o que foi 
criado por esse taubateano irrequieto e de muito valor, 
exemplo para as novas gerações.

Monteiro Lobato escreveu uma importante obra 
para adultos, como os livros Urupês e O Escândalo 
do Petróleo, essenciais para a compreensão de nossa 
Pátria e de nossa gente. Foi ainda um patriota apaixo-
nado, perseguido por conta de seu nacionalismo e sua 
luta pelo petróleo brasileiro. Foi advogado, promotor, 
jornalista, fazendeiro, adido brasileiro no exterior, em-
presário e editor, tendo sido proprietário da primeira 
editora eminentemente nacional. Militou em muitas fren-
tes, sempre com a mesma garra, a mesma coragem, 
a mesma altivez e competência. Mas foi como escritor 
infanto-juvenil que Lobato superou-se, legando uma 
obra-prima que dificilmente será superada.

A Semana Monteiro Lobato, Sr. Presidente, quiçá 
a mais importante realização do gênero em nosso Pais, 
é um momento de reflexão. Momento para voltarmos 
a ler os livros do autor, refletirmos acerca de suas fa-
çanhas, suas lutas e seus embates sempre em prol 
de uma boa causa. Esse caboclinho de Taubaté, como 
ele próprio gostava de apresentar-se, combateu o bom 
combate. Amou e valorizou o nosso caipira, dando-lhe 
uma dimensão universal, magistralmente levado às 
telas na figura do seu personagem Jeca Tatu, por in-
termédio do cômico Mazzaropi, que viveu e teve seus 
estúdios na nossa querida cidade de Taubaté. 

Sr Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito 
a oportunidade para ressaltar a importância do CO-
DIVAP, Consórcio de Desenvolvimento Integrado do 
Vale do Paraíba Litoral Norte e Serra da Mantiquei-
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ra. Na próxima semana, estaremos reunidos com os 
Prefeitos no Município de Mogi das Cruzes debatendo 
aspectos do impacto da crise mundial nos Municípios. 
Parabenizo seu Presidente, o Prefeito Otácilio Rodri-
gues, de Piquete pelo trabalho desenvolvido em prol 
dos Municípios paulistas.

Era o que eu tinha a dizer
Que Deus nos abençoe.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB-GO. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, existe, sem dúvida alguma, exage-
ro em comparar os Governos Lula e Collor, porque 
o primeiro anunciou que irá cobrar, a partir de 2010, 
Imposto de Renda sobre os depósitos que excederem 
50 mil reais. Mas cabe lembrar que o Presidente Lula 
prometeu, durante a campanha eleitoral, não mexer 
na poupança, a despeito de Collor ter feito o confisco 
das cadernetas durante o Governo dele.

Os partidos de oposição argumentam, com muita 
razão, em virtude de precedentes históricos, que uma 
primeira quebra de regras ensejará uma segunda, 
uma terceira e daí por diante. E promete ir às praças 
públicas para mobilizar a população contra a medida. 
Por esse motivo, não deverá ser fácil para o Governo 
operar a mudança, principalmente se entrar em cena 
o fator opinião pública. A mudança nas regras depende 
de aprovação do Congresso Nacional.

Com as novas regras propostas, os rendimentos 
de até 250 reais por mês ficarão isentos. Esse valor 
corresponde ao rendimento mensal calculado em cima 
de uma caderneta de poupança com saldo de 50 mil 
reais. As mudanças atingirão apenas 1% dos poupa-
dores, já que 99% das pessoas têm aplicações entre 
100 mil reais e 50 mil reais.

Assim, haverá tributação progressiva para quem 
tem mais de 50 mil reais toda vez que a taxa básica de 
juros (SELIC) ficar abaixo de 10,50%. A tributação va-
lerá para o período de rendimento iniciado em janeiro 
do próximo ano, ou seja, poderá haver recolhimento 
de imposto na fonte para os rendimentos obtidos a 
partir de fevereiro.

O objetivo do Governo é evitar que os aplicadores 
de fundos de investimentos migrem seus recursos para 
cadernetas de poupança toda vez que a taxa básica 
de juros (SELIC) ficar abaixo de 10,50%. Quando isso 
ocorrer, haverá uma tributação progressiva para quem 
tem mais de 50 mil reais. 

A equipe econômica afirma que, evitando essa 
migração, o Banco Central poderia produzir mais re-
duções da SELIC. Este é justamente o xis da questão 
para o Governo. A queda recente da Taxa SELIC re-
duziu o ganho dos fundos de investimentos, que têm 
como desvantagem, em relação à poupança, a tribu-

tação do IR e as taxas de administração praticadas 
pelos bancos.

Economistas de variadas matizes acadêmicas, 
contudo, afirmam de maneira consensual que faltou 
pulso ao Governo para enfrentar os bancos, que con-
tinuam ganhando muito e cobrando tarifas absurdas 
para administração dos fundos. Em última análise, 
mais uma vez a classe média pagará o pato e arcará 
com os problemas de caixa do Governo. Enquanto a 
população brasileira é sacrificada, os banqueiros pros-
seguem faturando alto e com as burras cada vez mais 
cheias de dinheiro.

Como Deputado Federal, vejo com restrição a 
mudança das regras da poupança e acredito que o 
Governo tinha alternativa para resolver a equação fi-
nanceira gerada pela redução das taxas de juros.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. IRAN BARBOSA (PT-SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, venho a esta tribuna, hoje, para parabenizar 
a Orquestra Sinfônica de Sergipe, a ORSSE, que no 
último domingo, dia 17 de maio, encerrou sob aplausos 
e pedidos de bis, na cidade de São Paulo, na maior 
sala de música da América Latina, a Sala São Pau-
lo, com os músicos regidos pelo maestro Guilherme 
Mannis, a Turnê Brasil. Foi mais uma apresentação 
emocionante da orquestra.

Quero parabenizar o Governo do Estado de Ser-
gipe pelo trabalho de construção e estruturação da 
Orquestra Sinfônica e a todos os músicos pela turnê 
nacional e registrar que essa foi a primeira excursão 
de uma orquestra nordestina a se exibir nos principais 
centros musicais do Sul e Sudeste do Brasil. Nossa 
orquestra, nesta turnê, se apresentou em Aracaju, 
Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 
manifestar o meu apoio e me somar à luta do Conse-
lho Nacional de Saúde pela rejeição, nesta Casa, do 
Projeto de Lei Complementar (PLP nº 92, de 2007) 
que trata da criação da figura da Fundação Pública 
de Direito Privado nos hospitais públicos. A votação 
do PLC de maneira apressada impossibilita o debate, 
fundamental num regime democrático. Por isso, faço 
um apelo aos demais colegas Parlamentares para que 
analisemos essa matéria sem afogadilho e de maneira 
que os gestores, os usuários e os movimentos sociais 
possam debater e discutir melhor o projeto, exatamente, 
como propõe o conselho e as entidades sindicais.

Nesse sentido, quero parabenizar as entidades 
sindicais que, articuladas com a Central Única dos 
Trabalhadores, na semana passada, conversaram 
com o Presidente da Câmara Michel Temer e conse-
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guiram retirar da pauta o PLP que seria votado em 
regime de urgência. Em princípio, a decisão entre os 
dirigentes sindicais é que o projeto ficará fora da pau-
ta por 60 dias.

Faço um apelo ao Presidente Michel Temer para 
que o acordo seja priorizado.

Lembro que em busca de uma maior discussão 
acerca do tema, o Conselho Nacional de Saúde vem 
realizando audiências com as Lideranças dos partidos 
e ampliando o debate com os Parlamentares sobre o 
assunto. O Conselho tem mantido ainda contato com 
o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil e com o Supremo Tribunal Federal sobre essa 
questão.

Sou contra a criação das fundações e apoio, inte-
gralmente, a pauta de prioridades no CNS para o ano 
de 2009. Entre as prioridades estabelecidas encontram-
se itens como o fortalecimento do controle social e dos 
conselhos de saúde em todo o País, a eliminação da 

precarização do trabalho em todas as suas formas e 
a valorização dos trabalhadores do setor de saúde, 
além de uma campanha de mobilização nacional pela 
repolitização do Sistema Único de Saúde por meio de 
implementação do Pacto em Defesa do SUS, objeti-
vando seu reconhecimento como Patrimônio Social e 
Cultural da Humanidade pela UNESCO. 

Aproveito a ocasião para pedir que seja dada 
ampla divulgação nesta Casa à Agenda Política do 
Conselho Nacional de Saúde para o ano de 2009, 
assim como ao artigo Gestão do SUS: o que fazer?, 
escrito pelo Presidente do CNS, Francisco Batista Jú-
nior. Também solicito que seja garantida publicação ao 
documento elaborado pelo CNS, Fundações de direito 
privado e suas consequências.

Era o que tinha para o momento.
Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
ORADOR:
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O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ocupamos esta tribuna para mais uma vez pedir 
a atenção de todos para a nossa educação. A prova do 
Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) 
será aplicada este mês no Brasil, entre os dias 25 e 
29. Participarão do exame mais de 50 mil estudantes 
de 990 escolas públicas e particulares de quase 600 
Municípios, em todos os Estados e no Distrito Federal. 
O PISA é realizado a cada 3 anos pela Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) para oferecer aos países participantes indica-
dores de comparação internacional capazes de sub-
sidiar políticas de melhoria da educação. Participam 
do programa alunos a partir de 15 anos matriculados 
na sétima série do ensino fundamental até o terceiro 
ano do ensino médio. 

Sr. Presidente, não podemos abrandar nossa 
luta para a conquista de uma educação com qualida-
de. Chamamos a atenção para o fato de que o baixo 
desempenho do Brasil e de um grupo de países no 
PISA, que é um dos mais importantes testes de en-
sino, obrigou a OCDE a reformular a nova edição da 
prova. O teste no Brasil terá questões mais fáceis. O 
objetivo é traduzir melhor o desempenho de quem vai 
mal no teste, separando estudantes que praticamen-
te não sabem nada dos que demonstram um mínimo 
de conhecimento. Em 2000, o Brasil amargou o ultimo 
lugar em leitura, entre 32 nações. Em 2006, o País fi-
cou em 49º lugar entre 56 participantes. A decisão de 
incluir questões mais fáceis para todos os países que 
participam do exame coincide com a ampliação do 
PISA. Este ano a prova avaliará jovens de 72 países. 
O PISA testa a capacidade dos estudantes em 3 áreas: 
leitura, matemática e ciências. O foco de 2009 será a 
leitura. Os resultados da avaliação serão divulgados 
pela OCDE em dezembro de 2010. Sr. Presidente, 
com base nesses fatos e na realidade do nosso País 
na questão da educação, pedimos que este Plenário 
vote, em breve, a PEC que desvincula a DRU da edu-
cação. Lembramos que com isso o ensino terá cerca 
de 9 bilhões de reais por ano, que serão usados para 
melhorar a qualidade da educação brasileira.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados. É com entusiasmo que des-
taco um importante evento na área da comunicação. 
A Associação dos Jornais Diários do Interior do Brasil 
empossou sua nova diretoria nesta quarta-feira. O pro-
prietário do jornal Tribuna do Interior, de Campo Mourão, 
interior do Paraná, Nery José Thomé, é o novo presi-
dente. Ele exerce o mandato por ano. Thomé afirmou 
que pretende continuar na defesa da principal bandeira 
da associação, que é a ampliação da representação 

política e comercial dos jornais em termos de mercado. 
O novo presidente ressalta que a publicação no jornal 
impresso garante a todo cidadão acesso a este tipo de 
informação e assegura também a transparência das 
administrações públicas. Sr. Presidente, não podemos 
nos esquecer do principal papel da Associação, que é 
o de difusão e veiculação das noticias regionais, prin-
cipalmente nas localidades mais afastadas dos gran-
des centros. Afinal, é por meio dos jornais e rádios 
interioranos que os cidadãos brasileiros que residem 
em pequenas cidades acompanham o desenrolar dos 
fatos mais relevantes ocorridos no País. E é fato que a 
cobertura da grande imprensa normalmente se restrin-
ge às grandes capitais. Logo, os pequenos jornais são 
de grande relevância para a população dos municípios 
do interior, que, sem duvida, devem ter acesso a toda 
e qualquer informação. A ADI foi fundada há 17 anos 
e congrega 71 jornais em todo o Brasil. No Paraná são 
18 empresas. O objetivo principal é integrar os jornais 
e defender os interesses da categoria. 

Sr. Presidente, para finalizar, quero reiterar que 
o Congresso também tem uma Frente Parlamentar 
Mista em Apoio e Fortalecimento da Mídia Regional, 
que tem como novo presidente meu conterrâneo, o 
Deputado André Vargas.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MARCO MAIA (PT-RS. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, demais senhoras e senhores presentes ou que 
estejam nos ouvindo ou vendo por meio da Internet, da 
Rádio Câmara ou da TV Câmara, aproximadamente 
um terço da população brasileira é composta de jovens. 
São mais de 50 milhões de pessoas com idade entre 
15 e 29 anos. Sendo assim, a elaboração de políticas 
voltadas para essa parcela significativa da sociedade 
torna-se imprescindível.

Um dos diferenciais da atual política social de-
senvolvida pelo Governo Federal para o País é justa-
mente o investimento em políticas públicas para a ju-
ventude, através de 16 programas nacionais em pleno 
funcionamento.

Gostaria de destacar o Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens – PROJOVEM, que amplia o aten-
dimento aos jovens entre 15 e 29 anos excluídos da 
escola e da formação profissional. O objetivo principal 
é o de reinseri-los no processo de escolarização. Ou-
tra iniciativa de grande alcance é o Programa Univer-
sidade para Todos – PROUNI. Com apenas 4 anos de 
implementação, já foram distribuídas mais de 900 mil 
bolsas para estudantes de baixa renda e professores 
da rede pública sem formação superior.

Todavia, políticas públicas para a juventude pre-
cisam ganhar força nos municípios, onde estão mais 
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próximas da realidade dos jovens brasileiros. O que te-
mos visto é que a institucionalidade já consolidada em 
nível federal não se propagou às esferas municipais. 

Buscando tornar isso possível, tramita no Sena-
do Federal a Proposta de Emenda à Constituição nº 
42, de 2008, popularmente conhecida como a PEC da 
Juventude, matéria já aprovada nesta Casa. Sua apro-
vação na outra Casa incluirá em nossa Constituição 
o termo juventude, tornando prioritária a elaboração 
de políticas públicas voltadas aos jovens em todas as 
esferas do Poder Público.

Unida a essa proposta, o Projeto de Lei nº 4.530, 
de 2004, estabelecerá o Plano Nacional de Juventu-
de, que conterá um conjunto de ações e metas que 
deverão ser cumpridas pela União em parceria com 
Estados e Municípios.

Para reforçar a necessidade de o Estado brasileiro 
assumir a sua responsabilidade com os jovens deste 
País, trago o exemplo da cidade de Canoas, no Rio 
Grande do Sul. Aproximadamente 60% da população 
daquele município pode ser considerada jovem. Esse 
segmento da população, até o ano passado, estava 
desassistida pelo Poder Público Municipal. Embora 
o Governo Federal esteja investindo na promoção de 
políticas públicas para a juventude, isso não se refle-
tia no município. 

Desde janeiro deste ano, a cidade passou a contar 
com a Coordenadoria Municipal de Juventude, órgão 
diretamente ligado ao gabinete do Prefeito. Sua finali-
dade primeira é prover políticas sociais para a inclusão 
do jovem na sociedade, desenvolvendo o conceito de 
cidadania e participação.

A juventude representa o futuro do País. Quem 
nunca escutou esta frase: “Mas que futuro, se não há 
investimento, se tudo se resume à vontade pessoal 
de um ou outro governante?” Somente com o reco-
nhecimento do jovem como sujeito de direitos e com 
a implementação de políticas afirmativas no presente 
é possível acreditar em um futuro próspero.

Há muito a ser feito. Se conseguirmos que os 
municípios complementem as ações gerais que o 
Governo Federal vem implementando, com políticas 
públicas locais, daremos um grande salto para respon-
der às demandas que a juventude brasileira reclama 
com toda a razão.

Muito obrigado.

O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (Bloco/
PMDB-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, no último dia 18, Dia 
Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra a 
Infância e a Juventude, muito tivemos a comemorar no 
Brasil, fruto do brilhante trabalho realizado nos últimos 

meses pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pe-
dofilia, presidida pelo ilustre Senador Magno Malta. 

Se, de um lado, os números da violência sexual 
contra crianças e adolescentes crescem assustadora-
mente no Pais, de outro, vem sendo implantada uma 
rápida e profunda alteração da legislação penal e pro-
cessual penal para o seu efetivo combate.

Com efeito, Sras. e Srs. Deputados, graças ao 
empenho pessoal do nobre Senador, já foram apro-
vadas leis tipificando o crime de pedofilia – que não 
existia no Código Penal brasileiro -, tornando mais 
rigorosa a punição aplicável a condenados por esse 
ilícito penal. 

Há, contudo, ainda muito a avançar. Entre as 
várias propostas em debate, está a que permite de-
núncias por crimes sexuais contra menores, mesmo 
depois da maioridade da vítima, o que não é possível 
pela vigente legislação.

Outros projetos em tramitação visam permitir a 
condenação de pedófilos estrangeiros que tenham 
atingido vítimas brasileiras, inclusive com pedido de 
extradição junto aos países signatários da Difusão 
Vermelha, o banco de dados internacional dos crimi-
nosos sujeitos a extradição.

Neste ponto, cumpre-me destacar que o meu Es-
tado, a Bahia, será o primeiro a implantar um banco 
de material genético para a identificação não apenas 
do pedófilo, mas, sobretudo, de todo tipo de criminoso, 
conforme acordo firmado, na presença do Governador 
Jaques Wagner, entre o FBI e a Polícia Federal, acordo 
pelo qual será possível instalar um banco de DNA de 
criminosos e pessoas desaparecidas.

Por todos esses esforços, não posso deixar de 
destacar a atuação da Polícia Federal, que, em inúme-
ras operações deflagradas para o combate de crimes 
de pornografia infantil na Internet, tem desvendado, 
identificado e prendido criminosos que se aproveitam 
do anonimato para a prática dessa odiosa modalida-
de penal.

Embora não esteja entre os principais produtores 
de pornografia infantil, o Brasil já é o maior consumi-
dor mundial desse tipo de material, segundo dados da 
Divisão de Repressão a Crimes Cibernéticos, encar-
regada das operações da Polícia Federal. 

Por mais absurdo que possa parecer, Sr. Presi-
dente, as vítimas usadas em cenas de sexo são crian-
ças que vão desde os 13 anos até recém-nascidos, 
cujas imagens são consumidas por todas as classes 
sociais e regiões do País.

A gravidade dessa realidade tem levado a uma 
crescente onda de mudança na Constituição, para in-
serir no ordenamento jurídico brasileiro a previsão de 
prisão perpétua para condenados por violência sexual 
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cometida contra crianças e adolescentes, já que as in-
vestigações, tanto da CPI quanto das Polícias Federal e 
estaduais, têm mostrado que há mais gente praticando 
pedofilia do que consumindo drogas no Brasil.

A inserção de tal dispositivo constitucional, no 
entanto, se aprovada pelo Congresso Nacional, exige 
sua posterior confirmação por plebiscito, por se tratar 
de cláusula pétrea da Constituição Federal. 

No campo da pedofilia virtual, os resultados po-
deriam ser mais favoráveis, caso as empresas de te-
lefonia cooperassem de forma mais ampla, já que seu 
papel é fundamental na identificação dos criminosos, 
diante da tecnologia capaz de descobrir de que com-
putador partiram as imagens pornográficas veiculadas 
na rede mundial de computadores. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, gostaria de finalizar destacando que se a repressão 
aos crimes de abuso contra menores tem demonstrado 
resultados concretos, o fundamental, neste momento, 
é voltar todos os esforços para a prevenção. 

É necessária uma maciça campanha de conscien-
tização, voltada especialmente para alertar não apenas 
os moradores de cidades litorâneas, por exemplo, mas 
também os turistas de modo geral, permitindo a retirada 
das ruas das possíveis vítimas do turismo sexual.

Nesse contexto, inclui-se a rede hoteleira, de 
fundamental importância na identificação do acesso 
dessas vítimas como acompanhantes, cadastrando e 
enviando às autoridades locais competentes os dados 
necessários a uma pronta e imediata investigação e 
prisão em flagrante dos criminosos.

Portanto, Sr. Presidente, medidas aparentemente 
simples e atenção redobrada da sociedade são os in-
gredientes básicos que hão de se somar na prevenção 
dessa chaga que merece ser duramente combatida e 
reprimida em nosso País.

Era esta, pois, a intervenção que gostaria de fazer 
da tribuna da Casa, nesta data de combate à violência 
sexual contra nossas crianças e adolescentes.

Muito obrigado.

O SR. BILAC PINTO (PR-MG. Pronuncia o seguin-
te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho à tribuna prestar homenagem póstuma a uma 
das mulheres mais determinadas e determinantes da 
cidade de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Ge-
rais, uma mulher que soube ser exemplo de sabedoria 
e cidadania, mudando, com suas atitudes, a história 
de todo um município.

Refiro-me a Maria Conceição Rennó Moreira, 
mulher sensível, disposta a ajudar, com sua amizade 
e empenho, aqueles que dela precisassem. Mulher 
de fibra, com a mente à frente de seu tempo, dedica-
da a trazer a Santa Rita do Sapucaí mais educação 

e saúde, colaborando, de forma intensa, na fundação 
e desenvolvimento de instituições de ensino, como o 
próprio INATEL; de obras de assistência municipais e 
paroquiais; de decisões políticas e públicas; da cultura 
e entretenimento; e do bem-estar de inúmeros cida-
dãos santa-ritenses.

Mulher empreendedora, de grandes qualidades, 
todas sintetizadas em sua modéstia e simplicidade de 
caráter, Maria Conceição Rennó Moreira sempre com-
preendeu, como poucos, que, para se construir um bom 
futuro para uma cidade é preciso, antes de tudo, saber 
estruturar seu presente em bases sólidas.

Sua obra não se foi. Está crescendo e se forta-
lecendo a olhos vistos, provando, a quem queira ver, 
que sua dedicação e amor pela cidade de Santa Rita 
do Sapucaí e por seus cidadãos não foram em vão.

Muito obrigado.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB-BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ontem, dia 19 de maio, o Estado da 
Bahia lembrou-se, com tristeza, de uma importante 
perda na cena política baiana. Morria prematuramen-
te, há 9 anos, o ex-Deputado Paulo Jackson. Em sua 
passagem pela Assembleia Legislativa da Bahia, Paulo 
Jackson deixou marcada a sua luta em defesa do povo 
baiano. Defesa que levou até o seu último minuto de 
vida. Paulo Jackson morreu quando seguia de ônibus 
para o Município Gentio do Ouro, onde ia discutir sobre 
a privatização da EMBASA. Um exemplo para os baia-
nos e para os brasileiros que acreditam que a política 
pode ser feita com dignidade e respeito ao povo.

Filho de Caetité, Paulo Jackson formou-se em 
Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Univer-
sidade Federal da Bahia em 1976. Foi funcionário da 
Empresa Baiana de Águas e Saneamento – EMBASA 
desde 1977; Diretor do Sindicato dos Engenheiros da 
Bahia de 1981 a 1986; de 1986 a 1992, Presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores de Água e Esgoto da 
Bahia; entre os anos de 1990 e 1993, Secretário-Geral 
do Departamento Nacional dos Urbanitários da Central 
Única dos Trabalhadores – CUT; Diretor Estadual da 
CUT entre 1992 a 1994; e representante da Federação 
Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no 
Conselho Nacional de Saneamento até 1993, quando 
assumiu seu primeiro mandato de Deputado Estadual, 
pelo Partido dos Trabalhadores. Sua luta em defesa do 
patrimônio do povo baiano lhe valeu mais 2 mandatos, 
até sua trágica morte. 

Em meu nome, em nome dos militantes do Parti-
do Socialista Brasileiro e em nome do povo da Bahia, 
faço este registro em homenagem a este grande baia-
no: Paulo Jackson.
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Sr. Presidente, solicito a divulgação de meu dis-
curso nos canais de comunicação da Casa.

Muito obrigada.

O SR. FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/PSB-
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a minha palavra, nesta tarde, 
é de absoluta preocupação, tristeza e solidariedade 
ao povo do Nordeste e do Norte do País, regiões que 
enfrentam uma das mais dramáticas calamidades das 
últimas décadas, com a fúria das águas dos rios, que 
não param de subir, diante da intensidade das chuvas, 
que persistem e castigam durante mais de 1 mês. 

Há cidades inteiras inundadas, centenas de mi-
lhares de pessoas desalojadas, desabrigadas, sem 
quaisquer recursos para a própria sobrevivência, com 
prejuízos incalculáveis a famílias, a comunidades e 
à economia dos Estados, notadamente o Maranhão, 
o Ceará, o Piauí, Pernambuco, a Bahia, o Pará e o 
Amazonas. Um quadro realmente desolador, Sr. Pre-
sidente, com dezenas de mortes, muito sofrimento e 
a impossibilidade de manter o mínimo de atividades 
produtivas.

Populações inteiras estão necessitando urgen-
temente da ajuda governamental, não apenas para 
prover necessidades imediatas por alimentos, roupas, 
remédios, água potável, utensílios e a própria recons-
trução das casas, tão logo seja possível fazê-lo, mas 
também porque correm o sério risco de contrair do-
enças muito comuns após a ocorrência de enchentes. 
Em grande parte dos locais utilizados para abrigar ví-
timas das cheias, pelo caráter de improvisação, falta 
água potável e energia elétrica, agravando ainda mais 
a situação, com riscos maiores para crianças, idosos 
e pessoas doentes.

Sr. Presidente, acompanho permanentemente as 
ações e decisões do Governo Federal visando socor-
rer famílias e comunidades atingidas por calamidades 
climáticas, enchentes no Norte e Nordeste, e seca no 
Sul do País. Ainda nesta segunda-feira, 18 de maio, o 
Vice-Presidente da República, José Alencar, reuniu-se 
com a Ministra Dilma Rousseff e com integrantes dos 
Ministérios da Integração Nacional e do Planejamento, 
para tratar da ajuda que deverá ser prestada aos mu-
nicípios das Regiões Norte e Nordeste atingidos pela 
calamidade das enchentes. 

Na semana anterior, Governadores e técnicos 
dos Estados mais atingidos estiveram em Brasília, 
igualmente para discutir medidas emergenciais ca-
pazes de minimizar o sofrimento das pessoas e evi-
tar que a catástrofe assuma dimensões sociais ainda 
mais graves.

Todavia, muito me preocupa o fato de que, por 
problemas estritamente burocráticos, as verbas ne-

cessárias ao enfrentamento de tão dramática situação 
demoram a chegar aos municípios ou até mesmo não 
são recebidas, o que torna inócuo todo o esforço em 
busca de ajuda neste momento de extremas dificulda-
des para a população.

O apelo que faço nesse instante, Sr. Presidente, 
é no sentido de que os órgãos governamentais adotem 
todas as medidas possíveis para a desburocratização 
do envio de recursos, mantendo-se evidentemente os 
cuidados e a devida fiscalização para que não acon-
teçam desvios por parte de pessoas inescrupulosas, 
que, inexplicavelmente, se utilizam de tal estado de 
coisas para obter proveito próprio, em atitudes inex-
plicáveis, porque desumanas e até criminosas, como 
algumas verificadas em relação a donativos feitos para 
municípios catarinenses que sofreram enchentes nos 
últimos 2 meses de 2008. 

O atual momento, de verdadeiro desespero por 
que passam milhares de famílias brasileiras do Norte 
e do Nordeste, requer dos Poderes Públicos atuação 
mais efetiva em termos de estrutura de ajuda, que 
implique, por exemplo, participação mais ampla de 
contingentes das Forças Armadas e da Defesa Civil, 
para atuar na distribuição de água potável, alimentos, 
roupas e remédios, além de manter a tranquilidade e 
a ordem pública e estabelecer condições para o início 
do processo de recuperação dessas áreas.

Em outras palavras, a assistência não pode re-
sumir-se ao envio de mantimentos, uma vez que a 
maioria dessas famílias flageladas pelos temporais e 
a invasão das águas não possui condições de reer-
guer-se, por mais fortes e valorosas que sejam, porque 
perderam as condições materiais e psicológicas para 
o recomeço. Por isso precisam receber forte apoio e 
ajuda do Governo. 

As atividades da agricultura e da pecuária estão 
inteiramente comprometidas nas regiões atingidas pelas 
águas, requerendo, por conseguinte, medidas emer-
genciais que possam repor as perdas e possibilitar a 
retomada das atividades, pois elas significam a única 
forma de subsistência daquelas comunidades. 

De igual forma, Sr. Presidente, impõem-se deci-
sões de mais longo alcance, a partir de planejamento 
integrado com a participação do Executivo e do Le-
gislativo, que impliquem mudanças no ordenamento 
da ocupação do solo com base em estudos técnicos 
a serem desenvolvidos pelo Ministério das Cidades, 
mediante a construção de novas casas e de sistemas 
de drenagem, bem como de outras obras destinadas 
ao enfrentamento dos períodos de muita chuva, tudo 
isso levando-se em consideração as mudanças climá-
ticas que ora se verificam.
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Considero, portanto, que a atual tragédia provoca-
da pelas enchentes precisa ser trazida a um profundo 
debate no Congresso Nacional, para que encontremos 
soluções adequadas e exequíveis para o real enfrenta-
mento de suas consequências e para se evitar danos 
idênticos em possíveis repetições de chuvas intensas 
e acima do normal, como as que ocorrem nesses me-
ses de 2009.

Além de ensejar a busca de medidas que possam, 
pelo menos, atenuar as causas do presente desequi-
líbrio climático e, sobretudo, pluviométrico, os traba-
lhos em conjunto dos Poderes Legislativo e Executivo, 
que ora proponho sejam feitos para estudar situação 
tão complexa, devem levar à elaboração de políticas 
públicas sob o referido foco da ocupação regular do 
solo e de ações voltadas para a também mencionada 
questão da drenagem das águas.

Paralelamente a isso, Sr. Presidente, como me-
dida de prazo mais curto, entendo indispensável a 
instituição de um fundo nacional destinado a prestar 
assistência às populações atingidas por calamidades 
climáticas.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. SANDRO MABEL (PR-GO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, demais senhoras e senhores aqui presentes 
ou que estejam nos vendo ou ouvindo pelos meios de 
comunicação da Câmara dos Deputados, e em especial 
ilustres cidadãos do Estado de Goiás, a quem tenho o 
orgulho de aqui representar. 

Hoje, eu gostaria de falar sobre uma interessante 
pesquisa que o Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada – IPEA apresentou. Ela aponta que no período 
de outubro de 2008 a março de 2009, cerca de 316 mil 
pessoas saíram da pobreza nas 6 regiões metropolita-
nas abrangidas pela Pesquisa Mensal de Emprego do 
IBGE. São elas: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, 
Recife, Porto Alegre e Belo Horizonte.

Neste mesmo período, a taxa de pobreza entre 
os desempregados caiu 2,5%, enquanto o número de 
desempregados aumentou 16,5%. Não é uma notícia 
das melhores, mas nos anima ver que as pessoas me-
nos favorecidas estão tendo oportunidades melhores 
de sobrevivência.

Quero lembrar que a definição de pobre é para 
designar a pessoa que ganha menos de meio salário 
mínimo em sua renda familiar, o que ainda é possível 
neste nosso rico país, mas que esperamos, em breve, 
não verificar.

O Presidente do IPEA, Márcio Pochmann, atri-
buiu a redução da pobreza à ampliação do número 
de famílias beneficiadas pelo Bolsa-Família e ao au-

mento do salário mínimo. Uma grande vitória do nosso 
Governo Lula e seu staff, que luta pelo bem da nossa 
população.

Nós, Parlamentares, temos o dever de verificar 
em nossos Estados como anda a situação da pobreza. 
Devemos lutar para que as pessoas desempregadas 
consigam um posto de trabalho e, com isso, saia da 
linha de pobreza. Nestes tempos de tecnologia avan-
çada e de um mundo altamente globalizado, é uma 
vergonha que tenhamos pessoas passando fome e 
frio, e pior, sendo classificados como pessoas que vi-
vem abaixo da linha de pobreza.

Quero aproveitar, senhoras e senhores, para dizer 
que o Governo Lula tem feito muito mais, e que agora 
mais pessoas sairão da linha de pobreza. O Ministro do 
Desenvolvimento Social Patrus Ananias anunciou que 
o Governo vai ampliar a concessão do Bolsa-Família 
aos moradores de rua, aos remanescentes de quilom-
bos, aos povos indígenas e a pessoas instaladas nos 
acampamentos de sem-terras. 

Essa ampliação faz parte de um plano que tem 
como objetivo estender o programa a 1 milhão e 800 
mil novas famílias até o fim de 2010. Dessa forma, o 
número de famílias beneficiadas passaria dos atuais 
11,1 milhões de famílias para 12,9 milhões. 

Na qualidade de Deputado Federal e de brasileiro, 
é sempre uma alegria anunciar vitórias como estas.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
sa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Mauro 
Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, na próxima sexta-feira, a Câ-
mara Municipal de Juazeiro do Norte realizará sessão 
solene para a outorga do título de Cidadania Honorária 
ao Ministro José Pimentel, que se acha na direção do 
Ministério da Previdência Social.

Como representante cearense nesta Casa, após 
cumprir, proficientemente, 2 mandatos parlamentares, o 
agraciado credenciou-se à admiração dos nossos coes-
taduanos por sua correta atuação na vida pública, sem-
pre identificado com os justos anseios populares.

À frente da Pasta para a qual foi escolhido pelo 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Pimentel vem-se 
revelando extremamente competente, inovando com 
procedimentos desburocratizantes, cuja repercussão 
foi favorável aos segurados e seus dependentes.
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Para maior realce do acontecimento, o Presidente 
do Legislativo da Terra do Padre Cícero, Vereador José 
de Amélia Junior, convidou a nossa bancada, a fim de 
que o evento revista-se de brilhantismo, em razão do 
prestígio de um homem público merecidamente pro-
jetado na administração federal.

A iniciativa vem repercutindo satisfatoriamente 
em nossa Unidade Federada, significando gesto de 
agradecimento a um auxiliar direto do Chefe da Nação, 
cujo desempenho há alcançado aplausos indiscrepan-
tes de todos os brasileiros.

Pimentel fez jus ao testemunho de gratidão dos 
juazeirenses por seus méritos incontáveis.

É um líder político que engrandece e dignifica a 
vida pública do País.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o nobre Deputado Miguel Corrêa, do PT de 
Minas Gerais.

O SR. MIGUEL CORRÊA (PT-MG. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
colegas de bancada do PT, quero cumprimentá-los 
e estender esses cumprimentos ao Ministro José Pi-
mentel, que muito nos honra como membro da ban-
cada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos 
Deputados. 

Sr. Presidente, falarei a respeito de 2 temas: um 
sobre a crise, sobre o momento que o País enfrenta 
hoje de turbulência internacional no setor econômico, 
e outro sobre a reforma política, debatido exaustiva-
mente nesta Casa e que começa a entrar no seu afu-
nilamento para votação.

Sras. e Srs. Deputados, foi uma sorte para nós, 
brasileiros, termos o Presidente Lula no comando deste 
País num momento de crise mundial. Certamente ne-
nhum outro Governo estaria tão bem preparado para 
enfrentar as dificuldades e para oferecer soluções que 
tenham como objetivo proteger o emprego e a renda 
dos trabalhadores brasileiros.

Quando lemos nos jornais que a General Motors, 
gigante americana do setor automobilístico, espera que 
o Governo se torne sócio da empresa, vemos que a 
realidade nos mostra a importância do planejamento 
estatal para a estabilidade da economia mundial.

A crise nos mostrou que a desregulamentação 
econômica e a livre acumulação de lucros não são 
garantias absolutas da prosperidade social. A falência 
de grandes instituições financeiras com ramificações 
no mundo inteiro mostrou que nem só de competição 
e tecnologia vivem as economias, mas que o foco da 
geração de riquezas deve ser o homem e as relações 
sociais que produz. 

Felizmente o Governo Lula tem uma visão abran-
gente e lúcida da sociedade e é capaz de perceber a 

importância de proteger os trabalhadores e o emprego 
e de criar medidas compensatórias para as dificulda-
des vividas pela iniciativa privada. Foi graças a essa 
visão estratégica que o Governo Lula tomou iniciati-
vas para restabelecer a confiança dos consumidores, 
apoiar as empresas, oferecendo-lhes crédito, e forta-
lecer os laços de amizade com as nações vizinhas. E, 
ao contrário do que afirmava a Oposição, o Governo 
conseguiu fazer tudo isso de forma responsável e cri-
teriosa, mantendo o equilíbrio das finanças públicas 
e a credibilidade do Banco Central.

Vimos que a escolha dos incentivos produziu 
efeitos imediatos, como no caso da redução do IPI ou 
dos financiamentos para a casa própria. Ao abrir mão 
de parte de sua receita, o Governo mostrou que tem 
compromisso com o crescimento econômico e que sua 
grande prioridade é a geração de emprego e renda.

Concedo um aparte ao nobre Deputado Mauro 
Benevides.

O Sr. Mauro Benevides – Permita-me, nobre 
Deputado, uma breve intervenção para cumprimen-
tar V.Exa. pelo seu pronunciamento e para dizer que 
essa apreensão que V.Exa. agora exterioriza também 
se amplia sob uma abrangência muito grande. Ainda 
ontem, o Ministro do Planejamento, fazendo uma pros-
pecção do que seria o Produto Interno Bruto, apenas 
arriscou um prognóstico de que ele se situaria em tor-
no de 0,7%. Então, é absolutamente procedente essa 
preocupação que V.Exa. torna pública na tarde de hoje. 
Cumprimento V.Exa. pelo discurso.

O SR. MIGUEL CORRÊA – Nobre Deputado, 
agradeço a V.Exa. o aparte e reafirmo a importância 
do comando econômico deste País, pois, em outro 
momento, ou, para ser mais preciso no exemplo, em 
outros países, a taxa de crescimento já não existe. 
Já há países do Velho Mundo que estão com a eco-
nomia em queda vertiginosa, enquanto no Brasil, no 
momento mais alto da crise, em que ela atinge o seu 
maior patamar, ainda temos uma alta possibilidade de 
crescimento. Tenho certeza de que vamos superar o 
percentual de 0,27%.

Ouço o Deputado Luiz Alberto, meu companhei-
ro de partido.

O Sr. Luiz Alberto – Deputado Miguel Corrêa, 
antes de mais nada, quero apresentar um protesto 
ao Presidente da Mesa, Deputado Inocêncio Oliveira, 
porque cheguei aqui às 7h30min, inscrevi-me para o 
Pequeno Expediente, e não tive oportunidade de falar, 
diante de um procedimento que prejudica os Deputa-
dos que chegam cedo a esta Casa. Nobre Deputado 
Miguel Corrêa, quero fazer este aparte para comen-
tar e, ao mesmo tempo, elogiar o discurso de V.Exa., 
que fala da importância da política econômica e das 
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medidas que o Presidente Lula vem tomando para 
enfrentar a crise, e, neste momento, a Oposição no 
Congresso Nacional instala essa CPI, que demonstra 
– aliás, a sociedade brasileira já identificou a motiva-
ção eleitoral dessa medida – a retomada de uma sa-
nha privativista do Governo passado. Cheguei a esta 
Casa em 1997. Naquela ocasião, aprovou-se a última 
Lei do Petróleo, que está vigendo hoje. Quero fazer 
aqui um comparativo, porque ontem a Oposição dis-
se aqui que queria evitar que o Governo Lula e o PT 
quebrassem a PETROBRAS. Na época do Governo 
Fernando Henrique Cardoso, a PETROBRAS saía do 
patamar de 60 mil trabalhadores diretamente contra-
tados para 30 mil, numa tentativa para inviabilizá-la na 
sua missão de prover o Brasil de energia e produção 
de petróleo. Quero citar esse dado aqui. Foi naquela 
ocasião, inclusive, com as terceirizações desenfreadas, 
que ocorreu aquele acidente na Plataforma P-36, um 
prejuízo de 1 bilhão de reais com o qual o Brasil teve 
de arcar com ele. Naquela ocasião, também morreram 
trabalhadores, a maioria terceirizados, mão de obra que 
não era treinada adequadamente. Faço esse aparte ao 
discurso de V.Exa. para dizer que uma das tentativas 
do PSDB, com essa ação no Senado, é impedir que 
esta Casa debata o novo marco regulatório. Naquela 
ocasião a PETROBRAS tinha uma reserva conhecida 
de 4 a 5 bilhões de barris de petróleo, no início do Go-
verno Lula, tínhamos 8 bilhões e agora pulamos para 
70 bilhões. Mais do que nunca, eles querem impedir um 
novo marco regulatório para entregar essa riqueza às 
multinacionais. Obrigado, Deputado Miguel Corrêa.

O SR. MIGUEL CORRÊA – Eu é que agradeço 
o aparte, nobre Deputado. Sempre que necessário, 
estarei à disposição.

Quero afirmar ao meu querido amigo, o Depu-
tado Luiz Alberto, que faremos esse debate com toda 
a energia, no ano que vem, quando iremos comparar 
os 8 anos do nosso Governo, os 8 anos inclusive de 
sua gestão nas grandes estatais, em especial na PE-
TROBRAS, com esses 8 anos em que a Petróleo Bra-
sileiro S/A foi gerida pelo Governo Fernando Henrique 
– V.Exa. lembrou muito bem -, com alguns episódios 
que, temos certeza absoluta, não engrandecem essa 
grande empresa do País.

Quero afirmar também, em relação à CPI da PE-
TROBRAS, que ela nada mais é do que uma tentativa 
de atingir a principal empresa do País, que ajuda o se-
tor econômico, que ajuda nos grandes investimentos 
do nosso Brasil. Tentativa inócua, acredito eu, porque 
essa CPI não terá fato nem objeto para fazer qualquer 
investigação; ela será irrelevante em qualquer nível de 
estudos e chegarão à conclusão de que a PETRO-

BRAS caminha a passos largos e, com certeza, levará 
o País adiante.

Para concluir meu discurso, Sr. Presidente...
O Sr. José Genoíno – Concede-me um aparte, 

Deputado?
O SR. MIGUEL CORRÊA – Concedo o aparte 

ao meu querido amigo e grande companheiro José 
Genoíno.

O Sr. José Genoíno – Nobre Deputado, estou 
acompanhando o discurso de V.Exa. e, como sei que 
já está caminhando para concluir e ainda tem alguns 
minutos, gostaria de fazer um aparte. Em primeiro lu-
gar, quero parabenizar V.Exa. pela defesa que faz de 
um dos pontos centrais do Governo Lula, que é o con-
teúdo, a finalidade da nossa política econômica. Em 
segundo lugar, quero cumprimentar V.Exa., Deputado 
de primeiro mandato, pois tem-se destacado pelo seu 
nível de compreensão dos problemas do País, o que 
é um orgulho para a bancada do PT. Não podia dei-
xar de fazer esse registro neste discurso de Grande 
Expediente que V.Exa. faz da tribuna da Câmara dos 
Deputados. Muito obrigado e parabéns, nobre Depu-
tado Miguel Corrêa.

O SR. MIGUEL CORRÊA – Agradeço e fico muito 
honrado em receber esse elogio do Presidente do meu 
partido, o companheiro eterno José Genoíno.

Concedo um aparte ao companheiro Emiliano 
José.

O Sr. Emiliano José – Nobre Deputado Miguel 
Corrêa, estou satisfeito em ouvi-lo falar sobre a nossa 
PETROBRAS e sobre o assalto do tucanato, na tenta-
tiva de desqualificar a empresa e iniciar uma luta po-
lítica contra nós. Dizia hoje de manhã, que o tucanato 
tem saudades do corvo – tem saudades de Carlos La-
cerda – e tenta reeditar toda aquela arenga contra os 
interesses nacionais, contra a PETROBRAS. Volta-se 
até – se voltássemos ao passado verificaríamos isso 
– contra toda a campanha que o povo brasileiro fez, 
a campanha O petróleo é nosso. No momento exato 
em que o Governo Lula faz a PETROBRAS se afirmar, 
dando a ela a dimensão extraordinária de uma das 
maiores empresas do mundo, que demonstra toda a 
sua capacidade de trabalho e que anuncia o pré-sal; no 
momento em que o Presidente da República fala em 
um novo marco regulatório, o corvo ou o tucano – não 
sei, há uma questão ornitológica aí, e não sabemos se 
é corvo ou tucano, se é a voz de Carlos Lacerda lá do 
passado ou se são os tucanos, intérpretes de um novo 
direitismo aqui no Brasil – tenta privatizar novamente. 
Porque se trata disso. Tentaram, ao final do Governo 
Fernando Henrique, a privatização; e tentam agora ata-
car novamente a PETROBRAS, em uma luta política 
pequena de um lado, mas com interesses econômicos 
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profundos de outro. O povo brasileiro – lembremo-nos 
disso – derrotou a tentativa de privatização que fize-
ram no final do Governo Fernando Henrique Cardoso, 
e novamente eles vêm, sem sucesso, porque o povo 
brasileiro vai para as ruas outra vez. Se existe uma em-
presa querida do povo brasileiro é a PETROBRAS. O 
povo brasileiro a tem na alma. Neste momento de cri-
se no País, a Petróleo Brasileiro S/A é absolutamente 
essencial para garantir que o povo brasileiro continue 
a desfrutar de emprego, renda e para que possamos, à 
frente, não só sermos autossuficientes como também 
exportarmos o petróleo. Parabéns a V.Exa. por estar 
defendendo essa extraordinária empresa, patrimônio 
do povo brasileiro.

O SR. MIGUEL CORRÊA – Agradeço, Deputado 
Emiliano José. Tenho certeza absoluta de que vamos 
mostrar, por meio da condução da PETROBRAS, as-
sim como de outras empresas e do País, que o nosso 
Governo tem muito mais a apresentar ao Brasil do que 
o Governo passado.

O Sr. João Paulo Cunha – Concede-me um 
aparte, Deputado?

O SR. MIGUEL CORRÊA – Concedo um aparte 
ao meu grande amigo, o Deputado João Paulo Cunha, 
ex-Presidente desta Casa.

O Sr. João Paulo Cunha – Deputado Miguel Cor-
rêa, primeiro, quero parabenizá-lo pelo pronunciamento 
que faz nesta tarde. V.Exa. concentra as observações, 
corretamente, em 2 pontos que, do meu ponto de vis-
ta, são fundamentais para o momento que vivemos: a 
crise que o Brasil e o mundo enfrentam e a necessi-
dade de uma reforma política. Após os apartes, V.Exa. 
introduziu também o debate sobre a CPI da PETRO-
BRAS. Nos 2 primeiros temas, V.Exa. aborda, com ra-
zão, o papel que o Governo Lula tem desempenhado 
frente à crise. Com os instrumentos que o nosso País 
conseguiu preservar da fúria neoliberal dos governos 
anteriores – como Banco do Brasil, Caixa Econômica 
e BNDES, entre outros bancos e empresas -, por in-
termédio desse sistema financeiro estatal, o Governo 
tem conseguido irrigar nossa economia com crédito, 
garantindo às empresas e aos cidadãos recursos sufi-
cientes para fazer a nossa economia girar. O segundo 
ponto é a reforma política. Nosso sistema eleitoral e 
partidário está falido, precisa de oxigênio, o que, no 
meu ponto de vista, virá com a reforma política. Quero 
parabenizá-lo, Deputado Miguel Corrêa, pelo centro 
correto de vossa análise e dizer que Minas Gerais está 
de parabéns por ter um Deputado como V.Exa., não 
somente pelo trabalho cotidiano que realiza junto ao 
povo mineiro, mas também na Casa, onde tem digni-
ficado os votos dos mineiros que confiaram em V.Exa. 
Parabéns, Deputado Miguel Corrêa!

O SR. MIGUEL CORRÊA – Agradeço, Deputa-
do João Paulo Cunha, o aparte. Eu também ajudarei, 
com certeza, com base em suas teses e ideias sobre 
a reforma política, porque acredito que o atual mode-
lo está superado, pelo que a imprensa expõe e pelo 
modelo que representa hoje.

Temos que apresentar uma proposta nova e de-
batê-la exaustivamente, consultando todos os compa-
nheiros, ouvindo-os atentamente, sem abrir mão de 
pautar uma mudança radical no sistema de represen-
tação que hoje impera no País.

Gostaria de concluir esta primeira parte do dis-
curso, Sr. Presidente, para entrar no tema da reforma 
política.

Felizmente, para o Brasil, a opção pelo cresci-
mento do mercado interno, que já havia sido feita há 
mais tempo, serviu como apoio às medidas anticíclicas 
adotadas quando a crise estourou.

Os efeitos do processo de redistribuição de renda 
permitiram que parcela significativa da população tives-
se acesso a bens de consumo duráveis, estimulando a 
produção e o investimento das empresas nacionais.

Ao mesmo tempo, graças à política de acumu-
lação de reservas adotada pelas autoridades mone-
tárias, o País encontrou forças para enfrentar com 
independência e soberania as ameaças vindas do 
cenário externo.

A consequência desse conjunto de medidas e 
opções estratégicas foi que, pela primeira vez, o Brasil 
não se encontra subjugado por decisões externas, mas 
possui espaço de manobra para fazer suas próprias 
escolhas de política econômica.

O resultado disso é que o Presidente Lula vem 
sendo aclamado como liderança em ascensão, e o 
Brasil vem sendo apontado como potência econômi-
ca capaz de contribuir para resgatar o crescimento 
mundial.

Ou seja, todos os fatos confirmam que o Presi-
dente Lula é a pessoa certa no lugar certo. Sob sua 
liderança, o Brasil há de sair ainda mais fortalecido 
dessa crise.

Quero encerrar essa parte do meu discurso afir-
mando que temos a oportunidade ímpar de, a partir do 
fechamento dessa crise, abrir um novo momento mun-
dial no que se refere ao fortalecimento econômico do 
País. Já percebemos a desvalorização do dólar, o alto 
nível de recurso sendo investido no País, o emprego e 
a indústria crescendo novamente. Este é o único Go-
verno da história que combate a crise, não propondo 
mais arrecadação de impostos, mas, sim, abrindo mão 
deles para manter a economia aquecida e, ao mesmo 
tempo, diversifica as suas apostas econômicas.
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O Presidente Lula fez a opção certa, a opção 
pelo trabalhador brasileiro e pelo povo brasileiro. Criou 
sistemas de proteção social e não abriu mão de cons-
truir um mercado novo de quase 30 milhões de novos 
consumidores, fazendo com que o Brasil pudesse di-
versificar a sua economia e fortalecer a sua popula-
ção, não abrindo mão de investimento direto no povo 
brasileiro.

Medidas como o Programa Bolsa-Família, que 
aqui enalteço, o PROJOVEM e o PROUNI, que aca-
bam elevando o nível intelectual e a capacidade de 
discussão da população, fazem com que o País en-
frente a crise perfeitamente. Sabemos que a atuação 
dos nossos governantes e a força e potência do povo 
brasileiro levarão o País a vencê-la. E o melhor, acredito 
que veremos em breve, nos próximos anos, é o fato de 
o Brasil pautar o crescimento econômico mundial, ser 
uma das economias mais sólidas do mundo. Enquanto 
a Europa, que já está saindo da crise, ainda se encontra 
com crescimento negativo – e assim ficará por longos 
anos –, o Brasil não entrará no ciclo de crescimento 
negativo. Pelo contrário, apontará crescimento cada 
vez mais fortalecido e pujante, deixando claro que o 
nosso País será a melhor alternativa, a mais segura 
para os investidores mundiais, visto que apresenta 
uma economia sólida e estabilizada. Mas precisamos 
muito, e acredito que este é o grande momento para 
isso, de uma democracia estabilizada. Temos uma de-
mocracia jovem, mas é de fundamental importância 
reavaliarmos o seu modelo.

Acredito, Sr. Presidente e demais companheiros, 
que a reforma política deve iniciar-se com o debate da 
lista partidária e do financiamento público. Esses são 
os 2 primeiros pontos que devemos discutir, e não de-
vemos abrir mão da votação dessa proposta. Mesmo 
que a maioria do Plenário não vote favoravelmente a 
ela, temos que colocá-la em discussão.

O ordenamento da lista pode ser feito inclusive 
com a escolha direta do eleitor; ele não precisa abrir 
mão de votar diretamente em seu candidato. Os parti-
dos podem apresentar uma lista preordenada, dando 
ao eleitor o direito de escolher o candidato pela posi-
ção que ele ocupa na lista do partido. Com isso, será 
possível haver financiamento público das campanhas 
e dos partidos, o que fortalecerá, única e exclusiva-
mente, a instituição partidária. 

Chega de trazermos a esta Casa 513 ideias e 
de não ser possível haver uma representação das 
teses e dos debates que esta Casa, de direito, tem 
que fazer. 

Com a força do partido, defenderemos a tese 
partidária, e a disputa será ideologicamente feita aqui, 
no plenário, na Câmara, no Congresso Nacional, de 

acordo com das teses que cada partido aqui representa 
e dos conceitos que eles discutem.

Por isso, não há a possibilidade de haver lista par-
tidária se não for com financiamento público de cam-
panha, porque só assim teremos liberdade de debater, 
de construir e fortalecer a nossa democracia.

O modelo atual está findado. Esse certamente 
pode apresentar algumas imperfeições, com certeza, 
mas o atual, dentro do qual fomos eleitos, é quase 
adequado de todas as imperfeições da representa-
ção, pois traz para esta Casa uma minoria de Parla-
mentares que não recebeu a maioria dos votos, mas 
que tem representação nesta Casa em virtude do voto 
proporcional.

Concedo um aparte ao meu querido colega Do-
mingos Dutra. 

O Sr. Domingos Dutra – Deputado Miguel Cor-
rêa, agradeço a V.Exa. por ter me concedido o aparte. 
Parabenizo-o pelo pronunciamento, apesar de haver 
perdido a primeira parte, em razão da minha agenda 
hoje nesta Casa. Complementando sua avaliação so-
bre reforma política, acredito que há consenso de que 
o atual modelo está superado. Mas, na minha opinião, 
para fazermos uma boa e duradoura reforma política, 
temos de incluir todos os pontos que estão inseridos 
nesse tema. Limitar a reforma política apenas a finan-
ciamentos e listas é algo que não considero muito bom. 
Temos de tratar da questão do papel do Senado, que 
está em crise; da questão de suplentes de Senadores; 
da unificação das eleições. Devemos discutir se vale a 
pena, ou é oportuno, Brasília, que é a nossa Capital, 
ter 3 Senadores. Esses temas têm que ser abordados. 
Por último, defendo que temos de envolver a socieda-
de nesse debate – porque reforma política não é para 
nós, ela é para o povo brasileiro. Acho também que 
para que tenha sucesso é preciso haver um prazo de 
transição. Se não houver transição para 2014 ou em 
2016, será muito difícil aprovarmos reforma de tama-
nha profundidade para entrar em vigor daqui a um ano 
e meio. Portanto, é necessário fazê-la, mas não pela 
metade. Ela não pode ser um remendo, tem que ser 
um cobertor novo e completo.

O SR. MIGUEL CORRÊA – Sem dúvida nenhu-
ma, Deputado Domingos Dutra, concordo com V.Exa. 
Avalio que esses são realmente os 2 pontos iniciais 
para abrirmos discussão. Mas temos de ir muito além: 
temos que tratar da fidelidade partidária; da coligação 
proporcional; do sistema de representação das Casas, 
do Senado e da Câmara. Esses temas que hoje estão 
sendo debatidos começam a apontar um caminho úni-
co para as fusões de propostas. 

Afirmo também, Deputado Domingos Dutra, que 
a fidelidade partidária, junto com o financiamento pú-
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blico e a lista preordenada, são os pilares principais 
dessa reforma e, a partir desses fundamentos, desses 
3 pontos específicos, conseguiremos avançar para to-
dos os outros pontos, não abrindo mão sequer da lista 
preordenada, e fazer discussão sobre o modelo mais 
adequado de lista a ser apresentado à sociedade.

Quero também registrar alguns pontos relacio-
nados à nota que a bancada do Partidos dos Traba-
lhadores publicou nesta semana. Quero reafirmar pu-
blicamente o que diz a nota: 

“Não está no horizonte do partido e da 
bancada do PT a busca de um terceiro man-
dato para o Presidente Lula. Reafirmamos 
nosso apoio à candidatura da Ministra Dilma 
Rousseff, companheira merecedora de toda 
a nossa confiança e símbolo de continuidade 
e aprofundamento do modelo de desenvolvi-
mento com inclusão social, que vem sendo 
implementado pelo Presidente Lula.

Afirmo, Sr. Presidente e demais compa-
nheiros, que nós, da bancada do Partido dos 
Trabalhadores, respeitando a opinião de todos 
os Parlamentares que gozam de direito de 
opinião, não abrimos mão da candidatura que 
estamos oferecendo ao País, como também, 
é claro, temos convicção de que o Presidente 
Lula cumpriu um brilhante papel neste Governo 
e que a sua sucessora será pautada por dar 
continuidade ao seu trabalho”.

Ouço, com prazer, a Deputada Vanessa Gra-
zziotin.

A Sra. Vanessa Grazziotin – Muito obrigado, 
nobre Deputado Miguel. Primeiro, quero cumprimen-
tar V.Exa. pelo pronunciamento e pela importância dos 
temas que aborda. Cheguei ao plenário quando V.Exa. 
está recebendo um aparte do Deputado Luiz Alberto, 
salvo engano, a respeito da PETROBRAS. Quero di-
zer que todos nós brasileiros que temos um mínimo 
de compromisso com a Nação, com o nosso País, te-
mos que tomar para nós essa briga. Não importa que 
somos Deputados Federais, Senadores, Vereadores, 
sindicalistas, jovens ou estudantes. Essa é uma luta 
de todo o povo brasileiro. Concordo com o que falou 
V.Exa. e com o que ouvi do Deputado Luiz Alberto. Só 
há um objetivo por trás dessa proposta de CPI, feita 
pelo PSDB e PFL: desgastar o Governo. Só que essa 
atitude pode enfraquecer essa que é a maior empresa 
do nosso País, que é muito mais do que um orgulho 
nacional, é o nosso maior patrimônio, construído com 
nosso suor e com nossa luta. Se houver irregularidades, 
vamos corrigi-las, mas não vamos expor a PETROBRAS 
numa vitrine para levar pedradas, não dentro do Brasil, 

mas fora, para enfraquecer a maior e melhor empresa 
do Brasil. V.Exa., que também levantou o problema da 
reforma política, disse que não sabemos o que sairá 
deste Plenário, o que será aprovado. Mas concordo 
com V.Exa. que é importante que o Plenário debata o 
assunto e vote a matéria, para que possamos melhorar 
a democracia no País. Muito obrigada.

O SR. MIGUEL CORRÊA – Nobre Deputada, 
agradeço a V.Exa. e afirmo que uma das questões que 
muito me agradam é o fortalecimento dessa instituição, 
pois os partidos estão em todas as cidades, em todas 
as regiões, nos bairros, onde moram as pessoas, e a 
participação da sociedade nos partidos irá cada vez 
mais fortalecer nosso debate e, por consequência, a 
democracia na qual vivemos.

Sr. Presidente, encerro afirmando, mais uma 
vez, que o compromisso da bancada do Partido dos 
Trabalhadores é com o desenvolvimento e o fortale-
cimento da democracia, com a estabilidade do atual 
modelo de democracia, que é a eleição a partir de 
uma reeleição. Por isso, somos amplamente contrá-
rios a qualquer processo de um terceiro mandato, mas 
imensamente favoráveis ao modelo que se desenha e 
se configura a partir da candidatura da Ministra Dilma 
Rousseff, que, sob o comando do Presidente Lula, 
tem sido uma brilhante gestora, competente nas suas 
ações. E quero também registrar minha solidariedade 
a ela, em relação ao seu tratamento. Ontem a Ministra 
sentiu um mal estar, mas já está bem, firme e forte, 
e, com certeza, conduzirá este País a dias melhores, 
assim como o nosso Presidente Lula tem feito, o que 
muito nos honra.

Muito obrigado, Sr. Presidente e demais com-
panheiros.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Dando 
continuidade ao Grande Expediente, concedo a pala-
vra ao ilustre Deputado Domingos Dutra, que dispõe 
de 20 minutos na tribuna.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Sem revisão 
do orador.) –

DISCURSO DO SR. DEPUTADO DO-
MINGOS DUTRA QUE, ENTREGUE AO ORA-
DOR PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIOR-
MENTE PUBLICADO.

Durante o discurso do Sr. Domingos Dutra, assu-
mem sucessivamente a Presidência os Srs. Júlio Ce-
sar, § 2º do art. 18 do Regimento Interno, e Inocêncio 
Oliveira, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-
cerrado o Grande Expediente, voltamos aos oradores 
inscritos para breves comunicações.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Júlio Cesar. S.Exa. 
dispõe de 3 minutos. 

O SR. JÚLIO CESAR (DEM-PI. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, na última segunda-feira, em companhia do 
Governador do Estado do Piauí, Wellington Dias, do 
Vice-Governador, Wilson Martins, de 4 Deputados 
Federais – Marcelo, Osmar, Átila e Flávio – e do Di-
retor-Geral do DNOCS, visitei 2 obras importantes de 
meu Estado. Uma nos Platôs de Guadalupe, na minha 
cidade de Guadalupe, onde fomos entregar patrulhas 
mecanizadas, fruto de emendas parlamentares por 
mim apresentadas ao Orçamento da União e compra-
das através da Secretaria de Desenvolvimento Rural 
do Estado do Piauí. 

Também visitei a produção feita pelos pequenos 
produtores de meu Município. Existem quase 150 fa-
mílias assentadas em lotes de colonos, de 8 hectares, 
8,5 hectares, uma plantação de mais de 400 hectares 
de banana, de 80 a 100 de goiaba, uma plantação de 
coco e outras culturas. Eles estão puxando esse pro-
jeto para fazer a grandeza da área.

Fiz um apelo ao Diretor-Geral do DNOCS para que 
regularize a produção do grande produtor, que entrou 
na licitação, ganhou e, até agora, pouco ou quase nada 
produziu em Guadalupe. O importante é a produção 
de banana no município, que chega, por hectare, a 40 
toneladas por ano. Fizemos vários apelos ao Diretor-
Geral para regularizar todos os lotes; ao Governador, 
para que construa casas populares dentro dos lotes, 
para facilitar a vida, e para que regularize o problema 
da energia, que existe há muito tempo em todos os 
perímetros irrigados do Nordeste.

Por fim, de lá fomos ao Município de São Julião, 
onde visitamos a Barragem Piaus, quase concluída, 
que já está represando 30 dos 104 milhões de metros 
cúbicos de água projetados, no momento em que o Go-
vernador assinou a ordem de serviço de construção da 
adutora para levar água a Campo Grande, Vila Nova, 
São Julião, Pio IX e Fronteiras, em conexão com a Bar-
ragem de Estreito, que leva água até Francisco Macedo, 
de lá a Marcolândia e de lá a Caldeirão Grande.

Devo dizer da nossa satisfação de ver concluídas 
não só essas obras, mas também e acima de tudo as 
respectivas adutoras.

O SR. REGINALDO LOPES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. REGINALDO LOPES (PT-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dei entrada 
a recurso para que sejam trazidas ao plenário as mu-

danças na Lei do Inquilinato. A matéria é importante 
para o nosso povo, e precisamos dar mais visibilidade 
à discussão. Acho que ela ficou muito pró-locador, com 
pouca atenção ao locatário e quase nada ao fiador. 
Poderíamos ousar, criando novas maneiras de fiança. 
Ela também não tratou de assunto importante, a con-
siderada locação atípica, a relação dos lojistas com os 
shopping centers, constante do art. 54, que é o mais 
importante. Hoje existem mais de mil shoppings. É im-
portante que a lei seja apreciada pelo Plenário.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Dr. Paulo César. 
S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.

O SR. DR. PAULO CÉSAR (PR-RJ. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, demais senhoras e senhores aqui 
presentes ou que nos estão vendo ou estão a nós as-
sistindo por meio da Internet, da Rádio Câmara ou da 
TV Câmara e, em especial, ilustres cidadãos de meu 
Estado, Rio de Janeiro, a quem tenho orgulho de aqui 
representar.

Para muitos desavisados, ou mal informados, a 
reforma tributária parece ser uma artimanha dos empre-
sários para se locupletarem ainda mais. Grande engano. 
Nas linhas mestras da proposta estão embutidas uma 
série de medidas que beneficiarão diretamente todos 
os trabalhadores brasileiros. Entre elas, destaco:

– Desoneração abrangente da cesta bá-
sica;

– Formalização do mercado de trabalho e 
ampliação da cobertura previdenciária, através 
da desoneração da folha de pagamentos;

– Estrutura tributária mais favorável ao 
desenvolvimento de setores intensivos em 
mão de obra;

– Maior transparência do custo dos tri-
butos incidentes sobre o consumo de bens e 
serviços, resultante da implantação do IVA-F 
e do novo ICMS;

– Instrumentos de desenvolvimento regio-
nal mais eficientes que a guerra fiscal, como 
mecanismos de geração de emprego e de au-
mento da renda do trabalho nas regiões mais 
pobres do País;

– Cronograma de redução do prazo de 
utilização dos créditos de ICMS e do IVA-F 
sobre bens de capital; 

– Recolhimento do ICMS para o Estado 
de destino;

– Base mais sólida para a distribuição 
do FPE e do FPM, garantindo maior estabili-
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dade para os Estados e Municípios em suas 
arrecadações;

– Cronograma de redução da contribui-
ção patronal ao INSS;

– Redução do número de tributos;
– Unificação da legislação do ICMS;
– Fim da cumulatividade do PIS e da 

COFINS;
– Uso de créditos sobre bens de uso e 

consumo no IVA-F e no ICMS;
– Criação do Código de Defesa do Con-

tribuinte;
– Permissão para transação tributária;
– Fim da guerra fiscal;
– Queda da carga tributária para a po-

pulação de menor renda – corte linear de alí-
quotas ou desoneração de alimentos, medica-
mentos e outros produtos de consumo popular 
(higiene e limpeza).

A extensão desses benefícios a todos os bra-
sileiros está a nosso alcance. Se o Governo Federal 

vem investindo de forma inteligente e cerrada contra 
os principais focos da crise econômica, nada mais 
propício que, agora, nós, Parlamentares, façamos a 
nossa parte, oferecendo à administração pública ou-
tro conjunto de medidas que, aliado aos já existentes, 
afastará de vez as causas das dificuldades pelas quais 
estamos passando.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
demais senhoras e senhores, dissipados esses temores 
de que só os patrões é que vão lucrar com a proposta 
de reforma tributária, não vejo motivos para que não 
se coloque em pauta imediatamente a proposição, pois 
ela será precioso mecanismo de desconcentração da 
renda e de maior participação de micro e pequenas 
empresas no reino da formalidade.

Muito obrigado.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Michel Temer, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Apresen-
tação de proposições.
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VI – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB 
Dalva Figueiredo PT 
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 7

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP 
Giovanni Queiroz PDT 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 14

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT 
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP 
Silas Câmara PSC 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 7

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 8

 
ACRE

Fernando Melo PT 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PT 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 6

TOCANTINS

João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 7



Maio de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 21 21377 

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sarney Filho PV 
Washington Luiz PT 
Total de Maranhão: 12

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
Leo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 18

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP 
Elizeu Aguiar PTB 
José Maia Filho DEM 
Júlio Cesar DEM 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR 
Rogério Marinho PSDB 

Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 7

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Manoel Junior PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 11

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Armando Monteiro PTB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Charles Lucena PTB 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT 
Fernando Nascimento PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS 
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 23

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Augusto Farias PTB 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
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Eduardo Amorim PSC 
Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 8

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Edson Duarte PV 
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Geraldo Simões 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 
Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Márcio Marinho PR 
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PDT 
Severiano Alves PDT 
Tonha Magalhães PR 
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 37

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR 
Alexandre Silveira PPS 

Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Ciro Pedrosa PV 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
George Hilton PP 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Santana de Vasconcellos PR 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Narcio Rodrigues PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 42

 
ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC 
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT 
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 9
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RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arnaldo Vianna PDT 
Brizola Neto PDT 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Deley PSC 
Dr. Paulo César PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC 
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC 
Indio da Costa DEM 
Jair Bolsonaro PP 
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Marina Maggessi PPS 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 38

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Zarattini PT 

Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS 
Dr. Nechar PV 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chiarelli PDT 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jorginho Maluly DEM 
José C. Stangarlini PSDB 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Monti PR 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC 
Renato Amary PSDB 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Alves PTB 
Roberto Santiago PV 
Silvio Torres PSDB 
Vadão Gomes PP 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 56

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
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Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR 
Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Ricardo Quirino PR 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS

Chico Abreu PR 
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PR 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Vargas PT 
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Cezar Silvestri PPS 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc

Luciano Pizzatto DEM 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC 
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 28

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
João Matos PMDB PmdbPtc
Jorge Boeira PT 
José Carlos Vieira DEM 
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT 
Enio Bacci PDT 
Germano Bonow DEM 
José Otávio Germano PP 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto PTB 
Pepe Vargas PT 
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Professor Ruy Pauletti PSDB 
Sérgio Moraes PTB 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 23

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 428 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se 
à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante 
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item 1.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 459-A, DE 2009 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 459-A, de 2009, que dispõe 
sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida 
– PMCMV, a regularização fundiária de as-
sentamentos localizados em áreas urbanas, 
e dá outras providências. Tendo parecer do 
relator da Comissão Mista, proferido em 
Plenário e entregue à Mesa, pelo atendi-
mento dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência; pela constitucio-
nalidade, juridicidade e boa técnica legis-
lativa desta MPV e das Emendas de nºs 1 
a 231, 233, 238 a 246, 248, 254 a 270, 272, 
276 a 279, 281 a 283, 288 a 290, 292, 296 
a 299 e 301 a 307; pela injuridicidade das 
Emendas de nºs 232, 234 a 237, 247, 249 a 
253, 271, 273 a 275, 280, 284 a 287, 291, 293 
a 295 e 300; pela adequação orçamentária 
e financeira desta MPV; pela não implica-
ção das Emendas de nºs 1 a 45, 47 a 121, 
123 a 155, 157 a 254, 256 a 269, 271 a 280 
e 282 a 307 com aumento de despesas ou 
redução de receitas públicas federais; pela 
inadequação orçamentária e financeira das 
Emendas de nºs 46, 122, 156, 255, 270 e 281; 
e, no mérito, pela aprovação desta MPV e 
das Emendas de nºs 4, 7, 8, 10 a 31, 33 a 
36, 55, 60 a 64, 68, 69, 74, 76, 80, 82 a 84, 86, 
87, 100, 106, 111, 115 a 121, 123 a 29, 134, 
135, 149, 151 a 155, 157, 161, 164, 166, 178, 
189, 214, 222, 227, 231, 240, 242, 246, 256 a 
260, 264 a 266, 272, 282, 283, 289, 290, 296 
a 299, 302 e 307, na forma do Projeto de Lei 
de Conversão apresentado, e pela rejeição 
das Emendas de nºs 1 a 3, 5, 6, 9, 32, 37 a 
54, 56 a 59, 65 a 67, 70 a 73, 75, 77 a 79, 81, 
85, 88 a 99, 101 a 105, 107 a 110, 112 a 14, 

122, 130 a 133, 136 a 148, 150, 156, 158 a 
160, 162, 163, 165, 167 a 177, 179 a 188, 190 
a 213, 215 a 221, 223 a 226, 228 a 230, 232 
a 239, 241, 243 a 245, 247 a 255, 261 a 263, 
267 a 271, 273 a 281, 284 a 288, 291 a 295, 
300, 301 e 3003 a 306 (Relator: Dep. Henri-
que Eduardo Alves).

Prazo na Comissão Mista: 8-4-09
Prazo na Câmara: 22-4-09
Sobresta a Pauta: 10-509 (46º DIA)
Perda de Eficácia: 17-7-09 + 6 DIAS
Retificação Publicada no DOU de 31-

3-09

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O parecer 
já foi lido em plenário.

Peço ao Líder Henrique Eduardo Alves, Relator, 
que venha ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para fa-
lar contra, Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. 
(Pausa.)

Para falar contra, Deputado Emanuel Fernan-
des.

O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, obviamente nin-
guém é contra a construção de casas populares no 
Brasil. Afinal de contas, o País está mal urbanizado. Há 
necessidade de construção de milhões de casas – no 
mais grosso, 7 milhões de casas. Portanto, do ponto 
de vista do mérito, ninguém é contra.

Eu me inscrevi para falar contra porque o atual 
Governo, como tenho repetido aqui, faz tudo improvisa-
do, tudo de última hora. Vinha-se discutindo um plano 
para atacar esse problema e, de repente, o Governo 
resolveu fazer outro plano.

Do ponto de vista da produção e da titularidade, 
esse projeto é interessante e resolve vários gargalos. 
Boa parte do mérito disso se deve ao fato de o Governo 
Federal estar copiando o que aconteceu em São Paulo, 
com a experiência de construção de casas populares 
naquele Estado. Fui Secretário de Habitação em São 
Paulo por 1 ano e 3 meses e posso afiançar que vários 
problemas estão sendo bem encaminhados.

Mas meu encaminhamento contra deve-se a 2 
motivos. Primeiro, tal como nos outros planos anun-
ciados – Fome Zero, PAC, Trem Bala, tudo para inglês 
ver –, joga-se primeiro a propaganda e, depois, fica-se 
tentando fazer as coisas. Cada hora é um fato novo, 
e esse é o novo.

O próximo Governo é quem vai pagar essa con-
ta. É só os caros colegas Deputados e quem está me 
ouvindo e me vendo fazerem a conta: 1 milhão de ca-
sas, a 40 mil reais cada casa, são 40 bilhões de reais. 
Quarenta bilhões de reais é mais do que o Governo 
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investiu por ano ao longo dos 6 anos do Presidente 
Lula. Portanto, se fosse feita a conta correta... Essa 
conta ficará para o próximo Governo, e com um agra-
vante, Sr. Presidente: boa parte desses recursos vêm 
do FGTS; eles vão quebrar o FGTS – aliás, já há várias 
mãos nesse fundo.

O segundo ponto de vista que coloco aqui é o 
da distribuição dessas casas. O mais difícil é distribuir 
as casas. Deixo aqui um conselho ao Governo. Na 
demanda geral, quando não é localizada em favelas, 
em sub-habitações, que se faça como em São Paulo, 
sorteio público. Senão, você que está se inscrevendo 
não vai conseguir a casa se não tiver peixada, não 
for amigo de alguém do Governo, não tiver pistolão. 
É preferível fazer sorteio, como é feito em São Paulo, 
em praça pública, porque aí acabará o problema do 
clientelismo, muito comum na distribuição de recursos 
públicos. É preciso evitar o clientelismo.

Organizar a demanda não é algo fácil. Quem foi 
Prefeito, como eu, quem foi Secretário, como eu, sabe 
que é difícil. O mais difícil é organizar a demanda. Ali-
ás, acho que o Governo poderia resolver o problema 
facilmente. A sugestão que dei em São Paulo, depois 
que saí da Secretaria, é distribuir vouchers à popula-
ção carente. Acho que seria até mais fácil. O Governo 
deixa a iniciativa privada fazer oferta de casas, mas 
aponta onde deverá haver subsídios.

E eu temo que, fora a parte da titularidade, esse 
dinheiro não vá para resolver o problema das sub-ha-
bitações. Em São Paulo, há um programa que se cha-
ma Pantanal. A antiga Favela Pantanal hoje é o Bairro 
Pantanal. Faz 8 anos que estamos investindo lá e ainda 
não estamos nem na metade. Como a questão aqui é 
de marketing, está-se lançando esse programa.

Vou votar a favor, Sr. Presidente, mas gostaria 
de deixar essa advertência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Estamos 
recebendo aqui a visita do Dr. Marfan, nobre jurista que 
mais uma vez visita a nossa Casa e o plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, Deputado Arnaldo Jardim.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, estaríamos nós aqui, com a Medida Provisória nº 
459, de 2009, discutindo um programa habitacional? 
É bom esclarecer, Sr. Presidente, que não estamos 
discutindo um programa habitacional.

Aprovar o programa habitacional de que o País 
precisa e merece, pelo qual o Deputado Zezéu Ribei-
ro certamente teria entusiasmo, seria aprovarmos o 
PLANHAB, aprovarmos a vinculação orçamentária 
para a habitação. S.Exa. é vanguardeiro, e tantos de 
nós o defendemos ao longo do tempo.

Aqui não estamos discutindo um programa de 
regularização fundiária, Sr. Presidente, embora isso 
esteja presente, porque verdadeiramente tratar disso 
seria discutir o Projeto de Lei nº 3.057, de 2000, de for-
ma definitiva. Estamos discutindo – por isso me inscrevi 
para falar a favor – um programa que tem incidência 
importante, num momento como este, de crise econô-
mica, porque pode ativar nossa economia, estabelecer 
possibilidade de atendermos à demanda na área social 
da habitação e possibilitar avanço na parceria entre 
Governo Federal, Estados e Municípios.

Vejo tantas lideranças municipais entre nós – por 
exemplo, meus amigos Vereadores Manoel, Juruna, 
Formigão, de Lençóis Paulista – e não posso dar a eles 
uma boa notícia, porque, em vez de avançar na des-
centralização, este programa, prioritariamente, destina 
recursos para comprar das construtoras programas já 
prontos, aprovados, e tem essas construtoras como 
destinatárias prioritárias do programa.

O programa, Sr. Presidente, infelizmente, não 
avança no aluguel social, na carta de crédito, na as-
sistência técnica, tão necessária aos movimentos de 
autoconstrução e moradia. Fosse isso, seria um pro-
grama habitacional que teria o nosso entusiasmo.

Talvez um dos méritos seja que experiências 
importantes, particularmente praticadas no âmbito do 
Estado de São Paulo, estão sendo incorporadas. A 
experiência, por exemplo, da vinculação de recursos 
de São Paulo, onde o Deputado Emanuel Fernandes 
foi Secretário, onde eu fui Secretário da Habitação e, 
à época, presidi inclusive o Fórum Nacional de Se-
cretários de Habitação do nosso País, não encontra 
aqui guarida. Mas encontra guarida nesse projeto a 
experiência vivida lá de dar a titulação do contrato às 
mulheres. Encontram guarida aqui, também, as inicia-
tivas lá adotadas com o objetivo de baratear custos 
cartoriais.

É muito importante, Sr. Presidente, que continue-
mos nessa seara, pois queremos ver isso ampliado.

Conseguimos ampliar, aqui, o projeto – e por isso 
saúdo o nobre Relator, Deputado Henrique Eduardo 
Alves, pela sua sensibilidade – para que ele permitisse 
não só a produção de novas unidades, mas também, 
a partir desses recursos, a urbanização de lotes, de 
modo a ampliar as possibilidades de atendimento à 
população.

Sr. Presidente, há também no projeto a figura do 
fundo garantidor, embora mais com o conceito de ser 
prestamista, ou seja, de apoiar aqueles que estão em 
atraso em suas prestações, do que com um conceito 
mais profundo, que implicasse nova consideração de 
riscos, possibilitando, assim, a diminuição de custos 
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e a ampliação da possibilidade de destinação de re-
cursos.

Queremos, mais uma vez, Sr. Presidente, saudar 
o Deputado Henrique Eduardo Alves pela sensibilidade 
que teve de, a partir de emendas apresentadas por nós, 
acatar propostas, para que não ficasse o programa, 
como originalmente apresentado, restrito a cidades 
com mais de 100 mil habitantes. Conseguimos ampliar 
isso, para atender a um conjunto maior de cidades. É 
muito importante que isso seja preservado.

Por isso, esperamos que não haja recuo naqui-
lo que foi proposto pelo Relator Henrique Eduardo 
Alves.

Há um comentário, neste plenário, de que a Li-
derança do Governo estaria tentando fazer com que 
avanços que conseguimos fossem agora retirados do 
texto do nobre Relator. Espero que isso não ocorra, Sr. 
Presidente. Embora os recursos previstos não tenham 
ainda cronograma e não haja recursos orçamentários 
delimitados, continuamos a acreditar no programa.

Foi por isso que me inscrevi para falar a favor da 
matéria e buscar aperfeiçoar esse programa impor-
tante para o País.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Deputado Fernando Chucre, para falar 
contra.

O SR. FERNANDO CHUCRE (PSDB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, primeiro gostaria de dizer que o Relator da 
matéria, Deputado Henrique Eduardo Alves, fez um 
trabalho muito competente, na medida em que deu 
espaço para que diversos Deputados, de diversos par-
tidos – é o meu caso, o caso do Deputado Arnaldo Jar-
dim, do Deputado Zezéu Ribeiro, do Deputado Renato 
Amary e do Deputado Eduardo Sciarra -, pudéssemos 
de alguma maneira contribuir para o desenvolvimento 
deste projeto, que tem como efeito colateral – é bom 
dizermos isso – o atendimento do déficit habitacional. 
Este projeto não cria um programa de habitação, um 
programa que vise, de fato, reduzir o déficit habitacio-
nal; é um pacote que tem como efeito colateral – repito 
– a diminuição do déficit habitacional, na medida em 
que o setor da construção emprega número razoável 
de mão de obra de maneira muito rápida, e é só por 
isso que está sendo atendido.

Quero também lembrar que aqui, nesta Casa, 
discutimos, nos últimos 5 ou 6 anos, o PLANHAB, o 
grande programa que tem o mérito de tratar o déficit 
habitacional de maneira permanente. Ou seja, é um 
programa de Estado, que deveria ser adotado pelo 
Governo Federal. Segundo ele, ao longo de 15 anos, 
o déficit habitacional seria extinto ou reduzido o máxi-
mo possível. Isso seria feito através de uma PEC apre-

sentada pelos Deputados da CDU, principalmente, a 
qual tinha como objetivo a destinação de recursos no 
Orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, 
aí sim, de maneira perene, para, repito, num período 
de 15 anos, acabar com o déficit habitacional.

Este pacote – não é um programa habitacional; 
faço questão de ressaltar essa questão – também 
tem um objetivo anticíclico: reduzir o desemprego em 
nosso País.

Lembro, também, que, no pacote, quanto ao ca-
pítulo específico que trata da regularização fundiária, 
temos severas críticas a fazer, na medida em que esse 
programa pode se tornar um grande instrumento para 
a distribuição de títulos de propriedade sem a menor 
contrapartida, ou seja, sem o menor benefício para a 
população a ser por ele atendida, no que diz respeito 
à melhora da infraestrutura, das condições de salubri-
dade, das condições ambientais e de acessibilidade 
nas unidades que serão construídas.

O Programa de Regularização Fundiária – como 
estava sendo chamado no Projeto de Lei nº 3.057, de 
2000 – era mais completo e muito mais interessante no 
que se refere às questões de desenvolvimento urbano 
do que este que está sendo apreciado.

A preocupação de grande parte dos Deputados 
é que não haja a contrapartida do Poder Público – no 
caso, do Prefeito ou do órgão que fará essa regulari-
zação – na implantação desses benefícios.

A proposição especifica que o projeto de regula-
rização fundiária que faz parte do processo será apro-
vado pelo próprio Prefeito e não aponta em nenhum 
momento mecanismos para que o Ministério Público 
ou a população que vai ser atendida tenham a garantia 
de que as obras serão realizadas. Esse aspecto, muito 
importante, não foi colocado, mas deveria ser discutido 
aqui, talvez através de um destaque de Plenário, para 
aperfeiçoar o projeto e tentar, de fato, gerar alguma 
melhoria social.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para fa-
lar a favor, concedo a palavra ao Deputado Fernando 
Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, ninguém pode ser contra um programa que tem 
a intenção de construir 1 milhão de casas no País.

É claro que nós, analisando o projeto do Governo, 
as condições factuais propostas, temos muitas dúvidas 
em relação à praticidade do programa. Temos, também, 
certa desconfiança de que ele, no total, possa tornar-se 
mais um factoide, como tantas coisas que este Gover-
no já anunciou – este Governo tem sido muito hábil em 
trabalhar com a mídia e com a esperança das pessoas, 
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mas, daí até realizar aquilo com o que se compromete 
há uma distância muito grande.

Mas somos a favor do projeto, tanto que traba-
lhamos, com o Deputado Arnaldo Jardim e outros De-
putados, para consolidar a proposta da melhor forma 
possível, a fim de que o País possa implementar o pro-
grama. O Relator, Deputado Henrique Eduardo Alves, 
aceitou inclusive muitas sugestões que fizemos.

A preocupação que temos está centrada em sa-
ber de onde vêm os recursos para isso, porque o Go-
verno não esclarece de onde vai retirá-los e o que vai 
cortar no momento de crise. É preciso ter mais clareza 
sobre a origem dos recursos e o que vai ser cortado. 
Não basta dizer: “Eu vou colocar dinheiro”. Se antes 
não dava para fazer isso, agora, com a crise, há uma 
dificuldade maior para alocar esses recursos.

Preocupa-nos a abertura indiscriminada que se 
fez, de modo a permitir que qualquer um construa es-
sas casas. A lista dos que podem fazer essas casas 
permite a qualquer cooperativa construí-las. Quer dizer, 
o Governo vai entregar recursos para muitos pilantras 
construírem casas. E haverá inúmeros problemas. Isso, 
se o programa avançar.

Nós nos preocupamos também com a responsa-
bilidade que vai ser dada a Municípios e Estados para 
arrumarem terrenos para essas obras.

Este programa se assemelha muito ao BNH, fei-
to na época da ditadura. O BNH cometeu vários erros 
porque não incorporou a proposta de planejamento das 
cidades. Um programa que tenta fazer 1 milhão de ca-
sas de afogadilho – evidentemente, não vai conseguir 
–, na reta final de um Governo, com uma conotação 
muito eleitoral, corre o risco de fazer casas em locais 
afastados ou em terrenos inadequados, de construir 
um conjunto de moradias que depois não servirão 
para as pessoas, como tantos que há no Brasil feitos 
dessa forma.

Mas nós torcemos para que dê certo. Vamos votar 
a favor do projeto, mas vamos cobrar, com insistência, 
que o Governo o implemente adequadamente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contra, Deputado Dr. Ubiali. (Pausa.)

Contra, Deputado Luiz Carlos Hauly.
Muito bem! A tribuna é sua.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, vivemos um pou-
co um Brasil de fantasia. A Caixa Econômica Federal 
vem construindo 450 mil moradias por ano – 450 mil 
moradias!

Depois de um processo de muitos anos de conso-
lidação – incorporação do extinto BNH, período negro, 
quando houve manipulação muito grande, no Governo 

Collor de Mello –, finalmente, nos últimos 15 anos, for-
taleceu-se, robusteceu-se, e é um dos maiores agentes 
financeiros habitacionais de saneamento, de água e 
esgoto, do mundo. A Caixa Econômica é gestora do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

O que o Brasil tem feito na área de habitação 
é tem origem nos recursos do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, dinheiro do trabalhador brasileiro, a 
poupança compulsória que nem 6% ao ano recebe de 
rendimento. Recebe apenas 3% o FGTS – apenas 3%, 
Deputado José Genoíno! –, que é do trabalhador.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Pelo jeito, não é a me-
dida provisória que V.Exa. está discutindo.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – É habitação.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – V.Exa. está discutindo 

o genérico, não a medida provisória que dispõe sobre 
o Programa Minha Casa, Minha Vida.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – “Tua Casa, Tua 
Gente”, um programa que parece bem-intencionado. 
Mas de boas intenções o outro lado lá está cheio.

Eu, às vésperas da eleição, falar que vou construir 
essa quantidade de habitações soa um pouco hilário. 
Vamos ser realistas, Oposição e base do Governo. Nós 
sabemos que nem é operacional. Mas nós do PSDB 
agradecemos a criação do programa, porque nós é que 
vamos inaugurar essas casas, se assim Deus permitir 
e o povo também, pois, evidentemente, para este Go-
verno não há tempo nem possibilidade financeira.

Até o resultado do Fundo de Garantia, o maior 
acerto de contas da história do Brasil, o maior acor-
do trabalhista, do qual tive a honra de ser o Relator, 
pagamos 42 bilhões de reais para 38 milhões de tra-
balhadores, relativos às perdas do Plano Sarney e do 
Plano Collor, quando os trabalhadores foram lesados. 
Sobraram mais de 20 bilhões de reais, que o Governo 
está usando.

Esta é a herança bendita que o Governo ante-
rior deixou para o atual: usar os recursos abundantes 
do Fundo de Garantia num vasto programa que está 
sendo anunciado no final de 2 mandatos, indo para o 
sétimo ano. Daqui a pouco acabou o Governo.

Evidentemente, todo programa de habitação, de 
saneamento, de água, de esgoto, de bolsa-família, de 
bolsa-escola, de bolsa-alimentação são bem-vindos. 
Aliás, não há nenhuma novidade mudarem o nome 
dos programas: era Bolsa-Escola e passou a ser Bol-
sa-Família. É claro! O atual Governo é o campeão de 
marketing. As escolas de marketing do mundo deve-
riam vir aprender aqui com o Governo Federal como 
pegar o mesmo que vinha sendo feito, mudar o rótulo e 
fazer parecer que redescobriu a América. Nunca antes 
na história deste País se plagiou tanto como agora. É 
só mudar o rótulo.
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Então, meu amigo, minha amiga, a essência que 
se está discutindo é essa...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, Deputado Moreira Mendes. (Pausa.)

Deputado Sebastião Bala Rocha. (Pausa.)
Deputado Vanderlei Macris. (Pausa.)
Deputado William Woo. (Pausa.)
Deputado Rodrigo Rollemberg. (Pausa.)
Deputado Eduardo Valverde. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado João Oliveira.
O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM-TO. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, à 
Medida Provisória nº 459, de 2009, jamais poderíamos 
votar contra – contra moradia para o povo. O déficit ha-
bitacional brasileiro é grandioso, mas não poderíamos 
deixar de tecer alguns comentários.

No tocante à urgência e relevância, sabemos 
que a medida fere o art. 167 da Constituição Federal, 
pois trata de matéria planejada. O déficit habitacional 
do Brasil é grandioso.

Ao longo dos tempos tem-se esperado um com-
bate ao déficit habitacional. O Orçamento da União já 
destina recursos para tal. Mas veio a crise mundial, que 
chegou ao Brasil, e com essa medida tenta se fazer 
algo para minimizá-la no que diz respeito à geração 
de emprego e renda.

Nesse tocante, o Democratas não pode negar a 
importância de que o Governo e o Congresso Nacio-
nal têm de posicionar-se firmemente para fazer com 
que o Brasil não sofra tanto quanto os demais países 
que se dizem fortes e estão sofrendo. A crise chegou 
sim ao Brasil. Temos de combatê-la. Mas é necessário 
dizer que precisamos votar projetos neste Congresso. 
Esta matéria teria de estar aqui sendo votada em for-
ma de projeto de lei.

Sabemos que a intenção é boa, busca gerar em-
prego e renda. Mas há um descaso para com o Con-
gresso Nacional e a Câmara dos Deputados no tocante 
ao excesso de medidas provisórias que para cá vêm.

Portanto, nós Democratas, entendendo a impor-
tância, não nos vamos opor a votar um projeto que 
certamente vai atender aos Municípios pobres, Brasil 
adentro, não só os grandes, mas todos. É essa...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Duarte Nogueira, para falar contrariamente à matéria. 
(Pausa.) Abre mão.

Deputado Paulo Rubem Santiago. (Pausa.)
Deputado Ivan Valente. (Pausa.)
Deputado José Carlos Aleluia. (Pausa.)

Deputado Ivan Valente está aqui. Tem a palavra 
S.Exa.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, entendo que o debate desta 
medida provisória necessita de esclarecimento.

Estamos votando aqui um pacote imobiliário e 
não uma política habitacional para o Brasil. Hoje es-
tamos estabelecendo medidas anticíclicas, qualquer 
medida, para tentar gerar emprego e injetar recursos 
na economia. A escolha foi pela construção civil. Nesse 
caso, cabe uma pergunta: se não fosse isso, porque 
não tê-lo feito 7 anos antes, Deputado Zezéu Ribeiro? 
Por que o Ministério das Cidades não participa desse 
processo? Onde está o Conselho Nacional de Habita-
ção? Onde estão os órgãos do Ministério das Cidades 
para cuidar desse projeto, que está sendo tocado dire-
tamente pela Casa Civil e pelo Ministério da Fazenda? 
Há uma linha direta entre o Orçamento Geral da União, 
as empreiteiras e o sistema financeiro.

É por isso que entendo que, certamente, o Go-
verno vai jogar com o imaginário popular e uma imensa 
carência de 7,9 milhões de moradias. Ninguém poderá 
ser contra a construção de 1 milhão de casas, mesmo 
que isso não obedeça a nenhum tipo de política habita-
cional e negue inclusive propostas apresentadas pelo 
próprio PT e por urbanistas de implantar uma política 
de construção das cidades. 

É evidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
que há questões aqui que são novidade. É a primeira 
vez que se destinam 400 mil casas para a população 
que recebe de zero a 3 salários mínimos. Mas é ver-
dade também que o déficit habitacional dessa faixa é 
de 93%. Esse programa vai atender a uma ínfima par-
te da população. Certamente, 400 mil moradias para 
aqueles que recebem de 3 a 6 salários mínimos e mais 
200 mil moradias para aqueles que recebem até 10 
salários mínimos vão fazer a alegria das construtoras, 
das empreiteiras e dos donos de terra.

Aqui temos de dizer claramente que os entes 
públicos, inclusive os Municípios, foram escanteados 
nesse processo. Eles serão simplesmente organiza-
dores de filas para o recebimento dos recursos. Os 
Municípios terão que mudar a sua legislação, terão de 
fazer propostas para receber o dinheiro, o que pode 
violentar a sua própria legislação. 

Entendemos que este momento é de dizer, cla-
ramente, que temos de ter uma política habitacional 
para o País, que temos de ter uma resposta ao déficit 
habitacional do País, com qualidade, e não é com mo-
radias de apenas 32 metros quadrados.

Mas, certamente, o Governo acerta numa ques-
tão: não é fácil dizer isso a quem está morando na 
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beira do rio e quer ter uma casa pequena, mas com 
sanitário.

Queremos dizer, Sr. Presidente, que vamos con-
tinuar intervindo neste Plenário para mostrar que é 
possível ter outra política habitacional, outro projeto 
para se construir, outro tipo de financiamento que não 
atropele o que já foi planejado por urbanistas: a cons-
trução das cidades. 

Propor, por exemplo, que, numa cidade como São 
Paulo, que tem 50 mil imóveis desocupados no centro, 
não vá lá para periferia construir casas em terrenos si-
tuados em áreas de risco, para depois ter que montar 
infraestrutura, é uma total irracionalidade. 

Certamente, também não queremos que em-
presas, donos de terrenos e especuladores desovem 
os seus estoques – é isso que vai acontecer – sem 
planejamento. É linha direta entre o beneficiário e a 
própria empreiteira. Infelizmente, é disso que trata 
esse projeto.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra, para falar a favor da matéria, ao Deputado 
Lincoln Portela.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, para que algo se torne ciência, é preciso sair do 
campo da filosofia e ser levado ao campo da experi-
mentação.

Temos percebido que o Governo Lula, na área 
social – não é apenas filosofia, é ciência, porque tem 
experimentado –, tem trabalhado com afinco e dedi-
cação para as comunidades excluídas desta Nação. 
Agora, é claro, voltou-se para a área habitacional, 
questão habitacional essa que desde os tempos do 
Governo Sarney andava esquecida. Eu me lembro de 
trabalhos ainda do Governo Sarney, via Secretaria de 
Planejamento, do ex-Ministro Aníbal Teixeira, quando 
havia o mutirão da casa própria. De lá para cá, não 
vi mais nada, em se tratando de habitação, até que 
o Governo Lula, com muita competência, começou a 
trabalhar nesse âmbito, e o faz bem. 

Temos, por certo, dificuldades. Há uma crise ins-
talada, mas o Governo Lula, que sempre tem vencido, 
continuará sendo vencedor em meio à crise. É claro 
que a Oposição continuará manifestando-se contra. 
Mas é muito difícil a Oposição falar contra os méto-
dos, contra a maneira como todo esse trabalho está 
sendo elaborado. 

Uma coisa, no entanto, é certa: chegaremos a um 
final justo para as pessoas mais carentes e necessi-
tadas do País. Diga-se de passagem, essas pessoas 
estavam esquecidas havia muitos anos. O problema 
da habitação, certamente, começará a ser soluciona-

do a partir do 1 milhão de moradias implementadas 
pelo Governo Lula.

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tenho que 
chamar um Deputado para falar contra.

Deputado José Carlos Aleluia. (Pausa.)
Deputado Gervásio Silva. (Pausa.)
Então, para falar a favor, tem a palavra o Depu-

tado José Genoíno.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, acho que é importante 
eu assomar à tribuna para falar a favor dessa medi-
da provisória, porque houve Deputado a favor, com 
argumentos contra, e houve Deputado contra, com 
argumentos a favor. 

As pessoas não podem se colocar contra o maior 
programa habitacional da história do Brasil, o primeiro 
programa que prevê o financiamento para moradia po-
pular de zero a 3 salários mínimos, o maior programa 
para o atendimento à população carente. 

Os cépticos dizem que esse programa só está 
no papel, portanto, não têm confiança nem esperança 
de que vamos traduzi-lo em realidade.

Os mais críticos e terroristas do quanto pior me-
lhor sabem que estamos, Deputado Hauly, construindo 
um programa consistente. 

A Caixa Econômica Federal fará o financiamen-
to, pois o programa tem como base a construção de 
novas moradias com financiamento. 

Temos aqui uma importante mudança, que o Re-
lator colocou no projeto de conversão: a universalização 
do registro eletrônico de imóveis, diminuindo o cartório 
dos cartórios. Não é isso, Deputado Henrique Eduardo 
Alves? O cartório dos cartórios aumenta o preço dos 
imóveis. Universalizamos uma questão de cidadania. 
Estamos prevendo a possibilidade de regularização 
fundiária nas áreas urbanas. 

Temos algumas divergências pontuais, divergên-
cias essas que vamos discutir na forma de destaque ou 
de emenda, principalmente a questão do lote urbano. 
Mas essa é uma discussão que, diante do projeto es-
tratégico de incentivo à moradia popular, de zero a 3 
salários mínimos, e, a partir de 3 salários mínimos, um 
programa que tem financiamento da Caixa Econômica 
Federal, digo aos meus companheiros e companheiras 
que esse é mais um dos grandes programas do Go-
verno Lula que enfrenta o problema social da moradia, 
enfrenta o problema da geração de emprego, coloca 
dinheiro no mercado e busca solucionar – busca so-
lucionar, não é ainda a solução definitiva -, abre um 
caminho para solucionar um problema crônico: a falta 
de habitação popular.
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Por isso estamos, com convicção, defendendo a 
medida provisória, o projeto de conversão do Deputado 
Henrique Eduardo Alves, basicamente nas suas linhas 
centrais. Vamos discutir pontualmente 1 ou 2 pontos 
na forma de destaque. 

Por isso votamos favoravelmente e defendemos 
a Medida Provisória nº 459 e basicamente o projeto de 
conversão do qual já temos conhecimento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, concedo a palavra ao Deputado Vicentinho.

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quando 
o Presidente Lula criou o Programa Luz para Todos, 
muitos aqui fizeram críticas, sem considerar as difi-
culdades por que passam aqueles que moram numa 
casa sem energia elétrica. Esse programa beneficiou 
milhões de famílias. Mas, hoje, aquelas pessoas que 
criticavam o Luz para Todos se silenciam e até para-
benizam o Governo pelo programa.

Quando o Presidente Lula lançou a ideia do Pro-
grama Fome Zero, muitos criticaram, dizendo que era 
um assistencialismo equivocado. Depois que o Brasil 
conseguiu retirar mais de 22 milhões de pessoas da 
condição de miseráveis para a de dignidade humana, 
a sociedade elogia ou silencia. 

O projeto é da maior importância e tem como ob-
jetivo gerar emprego. Por isso se chama Minha Casa, 
Minha Vida. Mas o objetivo maior é proporcionar àquele 
cidadão que mora numa favela, num cortiço, ou nas 
piores condições, um lugar em que possa conviver 
com a família.

Achava que o projeto seria aprovado por unani-
midade. Tudo bem que os nossos irmãos da Oposição 
fazem reparos, observam, criticam. Mas, Srs. Parlamen-
tares, o Governo vai entregar 1 milhão de casas para 
as pessoas que não a têm. Nós temos casas, graças 
a Deus, mas esse povo não e tem direito de viver em 
paz e de morar com dignidade. 

Tivemos uma audiência pública sobre como sair 
da crise, e lá estava a grande Secretária Nacional 
de Habitação Inês Magalhães, entusiasmada com o 
projeto. Recentemente, estávamos em reunião com 
a presidência da Caixa Econômica Federal, e ela di-
zia que a meta é desafiadora e que vai trabalhar para 
cumpri-la.

Para mim, esse é o verdadeiro mutirão da mo-
radia. E esta Casa contribui quando vota um projeto 
dessa natureza. 

A notícia boa, que tem de ser espalhada pelo 
Brasil afora, é que o projeto será estendido até 2010, 
com faixas salariais beneficiando quem ganha menos. 
Uma coisa magnífica é o contrato a ser realizado com 

a dona de casa. Porque a mulher, como está compro-
vado, é muito mais responsável, muito mais cuidadosa, 
muito mais preocupada com a família. 

Por isso votaremos favoravelmente ao projeto. 
Esperamos que esta tarde tenhamos uma votação 
festiva, unânime e possamos estimular a geração de 
empregos. 

É claro que temos de tomar um grande cuidado 
com as empresas construtoras para garantir que cum-
pram seus deveres, tenham cuidado com a terceiriza-
ção, com os gatos, que, neste momento, contribuem 
pessimamente para a relação capital/trabalho. 

Meus amigos Deputados, espero que a votação 
deste grande projeto seja unânime. Que venham mais, 
para mostrarmos que a Câmara dos Deputados, o Po-
der Legislativo está contribuindo com o Programa de 
Aceleração do Crescimento e, sobretudo, ajudando a 
proporcionar dignidade a quem não tem onde morar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 
mesa requerimento de encerramento da discussão da 
Medida Provisória nº 459, de 2009.

“Senhor Presidente, requeiro, nos ter-
mos do art. 117, inciso XI combinado com o 
art. 157 § 3º, do Regimento Interno, o encer-
ramento da discussão da seguinte proposição 
MP 459/2009.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2009. 
– José Genoíno, Vice-Líder do PT; Mendes 
Ribeiro Filho, Vice-Líder do Bloco Parlamentar 
PMDB,PTC; Lincoln Portela, Vice-Líder do PR; 
Pedro Fernandes, Vice-Líder do PTB .”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para fa-
lar contra, concedo a palavra ao Deputado Arnaldo 
Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, acho que esse é um assunto extremamente 
importante para a discussão ser encerrada. Entendo 
que devemos continuar a discussão, porque é um as-
sunto extremamente importante.

Desde que acabou o Banco Nacional da Habi-
tação, não temos tido nenhum outro programa habi-
tacional de vulto, quer seja do Governo Federal, quer 
seja de Governos Estaduais e Municipais.

Algum arremedo de preocupação nós temos 
em São Paulo com o CDHU, que é estadual, e com a 
COHAB, que é municipal. Mas não chega a atender à 
grande necessidade.

Os grandes conjuntos habitacionais da Zona Les-
te de São Paulo foram na época do BNH. Depois que 
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acabou o BNH nós não vimos recursos serem desti-
nados à construção de moradias populares.

Sem dúvida alguma, esse programa é extrema-
mente importante. E pela sua importância nós quere-
mos que a discussão seja mais ampliada.

É verdade também que no projeto de conversão, 
além da regularização dos procedimentos para a mora-
dia popular, também temos a regularização fundiária, 
o que é extremamente importante. E o Estatuto das 
Cidades, que tem a sua regulamentação por medida 
provisória que até hoje não foi votada, a 2.220, ainda 
depende de muitas questões. 

Várias favelas da minha cidade, São Paulo, até 
hoje não foram regularizadas, porque falta essa cha-
mada regularização fundiária. E tenho certeza de que 
essa questão é tratada com bastante propriedade pelo 
Relator, Deputado Henrique Eduardo Alves. Queremos 
resolver, de uma vez por todas, a chamada regulari-
zação fundiária. 

Tenho certeza de que nessa proposta do Deputa-
do Henrique Eduardo Alves vamos contemplar. Lembro-
me, inclusive, de que fui obrigado a fazer uma emenda 
em uma das medidas provisórias, porque as áreas da 
chamada economia mista, que foram ocupadas pela 
população, como acontece muito em São Paulo na 
área da DERSA, na área do metrô, não poderiam ser 
contempladas pelo Estatuto das Cidades. Tivemos que 
aprovar uma emenda e uma outra medida provisória 
para que houvesse esse atendimento.

Agora, com essa regularização fundiária, tenho 
certeza, Sr. Presidente, de que daremos um grande 
avanço.

Quero cumprimentar o Relator, Deputado Henri-
que Eduardo Alves, mas entendo que a necessidade 
é de se continuar discutindo para melhorar cada vez 
mais esse projeto de lei de conversão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Deputado Silvio Costa para falar a favor 
do requerimento de encerramento da discussão.

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN-PE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, somos a favor do encerramento da discussão. 
Não dá para entender como alguns setores desta 
Casa ficam contra um grande programa de habitação 
do Governo Lula.

Às vezes, a Oposição quer ser contra por ser con-
tra, mas o discurso não tem nenhuma consistência. 

Então, acho que deveríamos realmente encerrar 
a discussão. 

Vamos votar para aquecer a economia do Brasil 
e da Casa, sobretudo para os menos favorecidos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
orientar a bancada. 

PHS, PTdoB, PSOL, como votam em relação ao 
requerimento de encerramento da discussão?

PPS? (Pausa.) “Não”.
PSOL? 
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSOL vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSOL 

“não”.
O PPS já votou. O PPS votou “não”.
O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS-AC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PPS vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PPS, 

“não”.
PV?
O SR. DR. NECHAR (PV-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PV vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PTB? 

(Pausa.)
PDT?
O SR. PAULO PEREIRA DA SILVA (PDT-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PDT vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

PP?
O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) – O PP vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“sim”.
PR?
O SR. JOFRAN FREJAT (PR-DF. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PR vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”. 

Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB? 
O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN-PE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim”.
Democratas.
O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM-TO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os democra-
tas não se opõem. Portanto, votaremos pelo encerra-
mento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

Como vota o PSDB? (Pausa.)
O SR. JOÃO OLIVEIRA – Vota “sim”, Sr. Presi-

dente
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Demo-

cratas vota “sim”?
O SR. JOÃO OLIVEIRA – O Democratas vota 

“sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Demo-
cratas vota “sim”.

Como vota o PSDB?
O SR. FERNANDO CHUCRE (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da 
mesma forma, o PSDB vota “sim”, pelo encerramento 
da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PMDB?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB-
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, extraordinário o trabalho do Relator Henrique 
Eduardo Alves. É o resultado desta votação.

O PMDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

vota o PT?
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT 
vota “sim”, por entender que a matéria é muito impor-
tante, anticíclica e tem alto alcance social: a construção 
de moradia para 1 milhão de brasileiros.

O PT vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O que re-

comenda o Governo? (Pausa.)
O que recomenda a Minoria?
O SR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC vota 
favoravelmente ao encerramento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o encerramento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
ENCERRADA A DISCUSSÃO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quero co-

municar que não será considerada qualquer decisão 
tomada nas Comissões que ainda estão trabalhando, 
inclusive no Conselho de Ética, durante a Ordem do 
Dia.

De modo que peço à Secretaria que determine 
aos Srs. Presidentes de Comissões e do Conselho 
de Ética que paralisem suas atividades e venham ao 
plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Falarão 
2 a favor e 2 contra. 

Para encaminhar, concedo a palavra ao Deputa-
do Antonio Carlos Mendes Thame, que falará contra 
a matéria. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quero 
anunciar a presença do Ministro da Cultura, Juca Fer-
reira. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para enca-
minhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Emanuel 
Fernandes, que falará contra a matéria.

O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, a discussão aqui hoje está interessante. Ouvi 
vários Deputados do PT e do Governo dizerem que 
estão realizando uma verdadeira inclusão social. No 
ano passado, o Fundo Nacional de Habitação de In-
teresse Social tinha quase 500 milhões, mas eles não 
gastaram nem 250 milhões. 

Desafio o pessoal do PT a trazer a lista, com 
nome, sobrenome e endereço, de todos os pobres que 
receberam casas durante o Governo Lula. E ofereço 
a contrapartida de uma visita à CDHU, em São Paulo, 
onde se pode verificar o nome, sobrenome e endere-
ço das mais de 300 mil famílias pobres que têm casas 
populares, que pagam prestação de até 15%. Isso é 
inclusão social e não papo.

As casas que forem iniciadas agora não ficarão 
prontas neste Governo. Este Governo só fala, só lan-
ça projetos. Onde estão o Fome Zero, o PAC, o trem-
bala? É tudo papo. Mas este programa é bem vindo. 
Aliás, poderia ser feito como em São Paulo, que dedica 
uma percentagem do orçamento para dar subsídio às 
pessoas mais pobres.

Gostaria de dar os parabéns ao Relator, Depu-
tado Henrique Alves. Ficamos contentes. As casas 
que forem de demanda geral, que não estiverem em 
favelas, em encostas, para as pessoas mais simples, 
em vez de serem distribuídas, como estava previsto, 
agora o serão por sorteio público.

Assim, você que está me assistindo, que está 
me vendo, que irá inscrever-se ou que já se inscre-
veu, não será engambelado, não precisará de pistolão. 
Vai-se fazer agora no plano federal como é feito em 
São Paulo. Reúnem-se as pessoas em praça pública 
e é feito o sorteio, para não ter peixada para a com-
panheirada. Dessa forma, você terá o direito igual a 
qualquer outro. 

Em uma casa em que falta dinheiro, uma mãe 
ou um pai chega aos filhos e diz: “A partir de amanhã, 
em vez de um bife, haverá meio bife para cada um”. 
Em uma casa, isso funciona, sabem por quê? Porque 
ninguém come bife escondido. 

Não se pode distribuir casa escondida, dar casa 
para os apaniguados, para os companheiros de partido. 
Com o sorteio, você terá sua chance igual aos outros. 
Se você não ganhar, não se sentirá excluído. 

Parabéns ao Relator por acolher essa sugestão 
que apresentamos, a fim de que fosse melhorado o 
programa. Esperamos, sinceramente, que o Governo 
construa as casas. Mas como construiu poucas ao longo 
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dos últimos 6 anos, não será em 1 ano e 3 meses que 
irá construir essas casas. Porém, já é um começo.

Muito obrigado.

O SR. MARCELO ITAGIBA – Sr. Presidente, gos-
taria de fazer uma comunicação urgente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Solicito 
a V.Exa. que aguarde, pois estamos em processo de 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao Deputado Arnaldo 
Jardim, que falará a favor da matéria.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, na intervenção anterior, 
elencamos aos Srs. Parlamentares as razões que nos 
fizeram nos inscrever para falar a favor e participar 
ativamente, oferecendo um conjunto de medidas no 
mesmo sentido. Naquele momento anterior, destaca-
mos alguns avanços, os quais me permito repetir, além 
de anexar outros.

A titularidade será da mulher, experiência bem-
sucedida em São Paulo e agora incorporada. É muito 
importante para o fortalecimento do núcleo familiar.

A incorporação detalhada do fundo garantidor, 
embora tenha feito a ressalva de ele muitas vezes 
permitir, postergar prestações, é um bom início para 
que se mude o conceito e se diminuam spreads que 
incidem sobre a habitação popular.

Avanços na regularização fundiária. Vamos des-
tacar uma proposta de nossa autoria para que a dimi-
nuição dos custos cartorários não só incida para as 
unidades constituintes do programa, mas tenha como 
critério exatamente a faixa de renda. Portanto, parti-
cularmente, as unidades que vão beneficiar famílias 
que recebem até 3 salários mínimos poderão, incluídas 
no programa ou não, ser beneficiárias da redução dos 
custos cartorários.

Quero ressalvar que neste momento em que 
estamos no plenário dialogando, estamos acertando 
alguns avanços importantes com relação ao parecer 
do Relator. Esperamos que o Relator dê conta das 
conversações que estão ocorrendo e que, no nosso 
entender, aprimoram o texto originalmente enviado. É 
muito importante que isso seja assegurado no texto 
do Relator e reiterado no plenário.

Por derradeiro, Sr. Presidente, queremos persis-
tir nos procedimentos para que a implantação desse 
programa seja rigorosamente acompanhada por esta 
Casa. Votamos a medida provisória que liberou a apli-
cação de recursos da Caixa Econômica Federal, os 
quais, em vez de serem recolhidos aos cofres públicos, 
devem ser disponibilizados para crédito imobiliário até 
o montante de 3 bilhões. A situação é que, dos 3 bi-
lhões, nada mais nada, nada menos do que algo em 

torno de 180 milhões foram efetivamente construídos, 
contratados e praticados. 

Portanto, é preciso zelar pela real implantação 
desse programa. Pedimos que o Relator destaque 
aquelas medidas que aprovamos agora e que possam 
estar consolidadas no seu texto. 

Nosso posicionamento é a favor, em nome do 
PPS.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar contrariamente, concedo a palavra ao De-
putado Otavio Leite. (Pausa.) 

Tem a palavra o Deputado Dr. Ubiali. (Pausa.)
Tem a palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly, 

para encaminhar contra a matéria.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, é preciso deixar claro que ninguém é contra 
programa habitacional, ninguém é contra programa de 
bolsas. Aliás, criamos o programa de bolsas no Brasil. 
Foi o nosso querido Roberto Teixeira, o Grama, lá de 
Campinas, quem inventou o programa de bolsas no 
Brasil. Depois, o Senador Cristovam, quando Governa-
dor, o implantou aqui em Brasília. E nós implantamos o 
programa, um projeto do Nelson Marchezan, durante 
o Governo do PSDB. 

O Lula, muito espertamente, S.Exa. é o campeão, 
pegou um programa social compensatório – aliás, 
a esquerda sempre foi contra programa compensa-
tório; esquerda que é esquerda é contra programa 
compensatório, essa é a grande verdade -, assimilou 
o programa e mudou o seu rótulo de Bolsa-Escola, 
Bolsa-Alimentação e Bolsa-Medicamento e criou o 
Bolsa-Família. E é o mesmo nos programa habitacio-
nais. O PAC chamava-se Brasil em Ação. Nada mais 
é do que execução orçamentária. 

Aliás, com o programa habitacional, anunciado 
nessa medida provisória em verso, prosa e canto, como 
está sendo feito agora, o Brasil vai ser um país muito 
feliz, porque as obras do PAC empacaram. A execução 
orçamentária anual não cumpre nada. Os 20 bilhões 
do Orçamento não vêm sendo cumpridos. Esse que 
é o problema.

O Governo só usa a poupança do trabalhador, 
que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, que 
é dinheiro do PIS/PASEP. E o dinheiro do Fundo de 
Garantia é utilizado para financiar a habitação. Esse 
é o dinheirinho sagrado do trabalhador, uma poupan-
ça compulsória que tira 8% do salário do trabalhador 
todos os meses, durante uma vida inteira. E aí o Go-
verno pega esse dinheiro e financia a casa, cobrando 
3, 4 vezes mais juros do que paga para o Fundo de 
Garantia. É isso o que se está discutindo aqui.
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Deve-se colocar o pé no chão, porque, em véspera 
de eleição, todos os governos são iguais: prometem o 
paraíso e não conseguem dar nem o purgatório. 

Então, realmente, esta questão é muito grave. Um 
milhão de moradias! O Diretor da Caixa Econômica me 
disse que o órgão faz 450 mil unidades/ano. “Ah, mas 
se financia material”. Não importa: 450 mil por ano ou 
900 mil, para 1 milhão, ele vai fazer 100 mil a mais. É 
esse o programa dele, se fizer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Fer-
nando Coruja, que falará a favor da matéria.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, 
o PPS quer enaltecer o trabalho do Deputado Henrique 
Eduardo Alves e vai votar a favor. S.Exa. realmente fez 
um belo trabalho. 

Estamos discutindo aqui a formatação desse pro-
grama e o momento que ele é instalado.

O Governo do Presidente Lula tem a marca da 
falta de planejamento. É um governo sem planejamento 
e que faz as coisas de supetão. 

O Deputado Pedro Wilson fica gritando na plateia, 
mas poderia vir à tribuna falar sobre isso. 

O Governo não tem planejamento, e a maioria 
das coisas são feitas claramente com um viés de pro-
paganda e eleitoral.

O próprio Presidente, primeiro, anunciou 1 milhão 
de casas e depois disse: “Não, cobrem de mim”. É a 
mesma coisa que se faz na questão dos juros bancá-
rios. S.Exa. reclama, mas é o responsável pelos juros 
continuarem altos, pelo spread bancário, mas fica cul-
pando os outros, como se não fosse o responsável.

Se o povo não puder cobrar do Presidente da 
República a execução do programa, vai cobrar de 
quem? É evidente que tem de cobrar do Presidente 
da República. E estamos aqui representando a popu-
lação para cobrar. 

Vamos apoiar o programa, mas é claro que o 
programa está criando uma falsa esperança no povo 
brasileiro. Não serão construídas 1 milhão de casas 
até o final do ano que vem. Não serão construídas 
1 milhão de casas rapidamente. O Governo não vai 
conseguir cumprir as promessas que faz. É o tipo de 
programa que deveria ter sido feito desde o início do 
Governo, como a própria Constituição brasileira prevê, 
no seu art. 182, que deve haver uma política urbana, 
que, aliás, vem sendo tratada por várias Comissões 
desta Casa.

Vamos apoiar o programa, votar a favor da medi-
da provisória, vamos dizer “sim”, para que o Governo 
possa executar o que quer com o diligente trabalho do 

Deputado Henrique Eduardo Alves, mas vamos cobrar 
do Governo a execução dessas casas. 

É bom que o povo brasileiro fique atento, aque-
las pessoas que se estão inscrevendo para receber a 
casa para que, até o final que vem, realmente possa-
mos ter no Brasil a execução de pelo menos grande 
número dessas casas.

Vamos apoiar o programa. Tramitam projetos de 
lei para que se destine dinheiro. Vamos apoiar esses 
projetos. Vamos apoiar todos os projetos para execu-
tar o programa, mas quem tem de ser cobrado pela 
execução do programa é o Presidente da República e 
seus Ministros. E vamos desempenhar aqui esse pa-
pel, porque não queremos que seja criada uma falsa 
esperança para o povo brasileiro – mais uma, entre 
tantas que o Governo criou.

Vamos votar a favor do programa. O PPS vai votar 
a favor do programa, mas vai cobrar a sua execução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção o parecer do Relator na parte que manifesta opi-
nião favorável quanto ao atendimento dos pressupos-
tos constitucionais de relevância e urgência e de sua 
adequação financeira e orçamentária, nos termos do 
art. 8º da Resolução nº 1, de 2002 – CN.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O nobre 
Relator, Deputado Henrique Eduardo Alves, pede a 
palavra para um breve esclarecimento.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, primeiro, quero agradecer aos 
Parlamentares as manifestações que aqui elogiaram a 
medida provisória, o projeto de conversão, e mesmo 
àqueles que críticas fizeram de maneira construtiva. 

Faço questão de registrar – e isso não me diminui 
em nada – que só foi possível fazer esse relatório com 
a colaboração de diversos Parlamentares de todos os 
partidos. Declaro que esse relatório foi compartilhado 
com diversos Parlamentares.

Falta aqui uma questão, Sr. Presidente. Peço o 
direito de uma adequação do relatório a uma questão 
apresentada agora pelo Líder José Aníbal, que me pa-
receu procedente: o critério que o município utilizará no 
alistamento das pessoas que desejam a moradia. 

Na Capital do Rio Grande do Norte, Natal, a Pre-
feitura abriu as inscrições num ginásio para as pesso-
as se alistarem. Já existem 26 mil pessoas inscritas. 
Nunca se vai chegar a esse número de casas para 
pessoas de baixa renda. Então, qual é o critério para 
o atendimento a essas pessoas? 

Acho que isso vem a favor de todos nós. Para 
evitarmos politicagem, para evitarmos preferências 
partidárias de quem quer que seja, estou estabele-
cendo o critério do sorteio. (Palmas.) Aqueles que fo-
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rem se alistar serão escolhidos por sorteio, evitando 
qualquer interferência política, de qualquer partido, de 
qualquer poder.

No § 3º, acrescento:

“Terão prioridade como beneficiários os 
moradores de assentamentos irregulares ocu-
pados por população de baixa renda que, em 
razão de estarem em áreas de risco ou de 
outros motivos justificados no projeto de regu-
larização fundiária, excepcionalmente tiverem 
que ser relocados, não se aplicando o sorteio 
referido (..).”

Portanto, esses casos, não; mas nos outros, na 
disputa pela casa, não podemos aceitar nenhuma in-
terferência política de nenhum segmento. Vai ser, por-
tanto, o sorteio público eletrônico.

Era a consideração que queria fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

ALTERAÇÃO DO ART. 3º DO PROJETO 
DE LEI DE CONVERSÃO, FEITA PELO RE-
LATOR, EM PLENÁRIO, ÀS 17H20.

Art. 3º Para a definição dos beneficiários do 
PMCMV, devem ser respeitadas além das faixas de 
renda, as políticas estaduais e municipais de atendi-
mento habitacional, priorizando-se, entre os critérios 
adotados, o tempo de residência ou de trabalho do 
candidato no município e a adequação ambiental e 
urbanístico dos projetos apresentados.

§ 1º Em áreas urbanas, os critérios de prioridade 
para atendimento devem contemplar também:

I – a doação, pelos Estados, pelo Dis-
trito Federal e pelos Municípios, de terrenos 
localizados em área urbana consolidada para 
implantação de empreendimentos vinculados 
ao programa;

II – a implementação, pelos Estados, 
pelo Distrito Federal e pelos Municípios, de 
medidas de desoneração tributária, para as 
construções destinadas à habitação de inte-
resse social;

III – a implementação, pelos municípios, 
dos instrumentos da Lei nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001, voltados ao controle da retenção 
das áreas urbanas em ociosidade.

§ 2º Observados os critérios definidos no caput, 
os imóveis destinados a famílias com renda mensal de 
até três salários mínimos serão distribuídos em cada 
município por meio de sorteio eletrônico público.

§ 3º Terão prioridade como beneficiários os mo-
radores de assentamentos irregulares ocupados por 
população de baixa renda que, em razão de estarem 

em áreas de risco ou de outros motivos justificados no 
projeto de regularização fundiária, excepcionalmente 
tiverem de ser relocados, não se lhes aplicando o sor-
teio referido no § 2º.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Peço ao 
Relator que encaminhe a alteração para a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sras. e 
Srs. Deputados, agora vamos votar o parecer nos seus 
pressupostos constitucionais e de adequação finan-
ceira e orçamentária. Haverá 2 encaminhamentos: 1 
a favor e 1 contra.

Peço gentilmente aos Srs. Deputados que irão en-
caminhar que não tratem do mérito. Estamos tratando 
das preliminares de constitucionalidade e inadequação 
financeira e orçamentária. O mérito já foi discutido aqui. 
Não adianta os eminentes oradores irem à tribuna para 
discutir o mérito do projeto. O problema é de nature-
za preliminar. Peço aos inscritos, se possível, que se 
manifestem dessa maneira.

O SR. RONALDO CAIADO – Peço a palavra pela 
Liderança, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra, para uma Comunicação de Liderança, pelo 
Democratas.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, solicitei o tempo do partido para 
reagir, em nome da minha bancada, frente aos absurdos 
praticados há pouco pelo Deputado Edmar Moreira ao 
se referir ao Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, 
2º Vice-Presidente e Corregedor da Casa, como tam-
bém aos funcionários da Corregedoria e ao partido.

Sr. Presidente, todos acompanhamos muito bem 
os fatos. Primeiro, a solicitação feita para que o De-
putado Edmar Moreira disputasse internamente, no 
partido. S.Exa. não aceitou. Partiu para a candidatura 
avulsa, que foi vitoriosa. Depois, por fatores que não 
me cabe ficar repetindo, uma vez que são do conhe-
cimento da população brasileira, renunciou a cargo 
de 2º Vice-Presidente da Mesa Diretora e, ao mesmo 
tempo, pediu desfiliação do Democratas. 

Naquele momento, apresentamos o nome do De-
putado Antonio Carlos Magalhães Neto para concorrer 
ao cargo, e S.Exa. foi eleito com uma votação surpre-
endentemente acima da média dos demais membros 
eleitos anteriormente. 

Hoje, estamos assistindo a algo que não podem 
admitir e sobre o qual não podemos nos calar: a ten-
tativa do Deputado Edmar Moreira de assacar contra 
a honorabilidade do Corregedor da Casa.

Todos os Parlamentares sabem muito bem que 
o Deputado ACM Neto, Corregedor, ao receber a re-
presentação do PSOL, poderia, ele mesmo, ter feito o 
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parecer. S.Exa., porém, teve um gesto maior: convo-
cou suprapartidariamente Parlamentares de diferentes 
partidos: os Deputados Flávio Dino, Regis de Oliveira, 
Osmar Serraglio e José Eduardo Cardozo, o Relator da 
Comissão de Sindicância então constituída, todos do 
mais elevado saber jurídico, amplamente respeitados 
nesta Casa. Nessa Comissão suprapartidária, traba-
lharam também funcionários da 2ª Vice-Presidência e 
da Corregedoria – toda a equipe era de servidores da 
Câmara dos Deputados.

Iniciou-se o trabalho – um trabalho transparen-
te – em que foi dada ao Deputado Edmar Moreira o 
direito de ampla defesa, de apresentar as provas que 
pudessem elidir as denúncias formuladas na Repre-
sentação do PSOL.

Ao final dos trabalhos, Sr. Presidente, a Comissão 
de Sindicância decidiu, por unanimidade, encaminhar 
à Mesa Diretora parecer em que concluía que aquele 
caso específico deveria ser remetido ao Conselho de 
Ética. Levado à Mesa Diretora da Casa, o parecer foi 
avaliado pelos seus 11 membros. Todos aplaudiram e 
avalizaram integralmente o parecer do Deputado José 
Eduardo Cardozo. E, aí, o processo foi encaminhado 
ao Conselho de Ética.

Como então, Sr. Presidente, pode ser classificado 
de criminoso um parecer como esse, se o Deputado 
ACM Neto s foi um dos membro da Comissão de Sindi-
cância e todos os seus integrantes o assinaram? Como, 
se, relatado pelo Deputado José Eduardo Cardozo, o 
parecer foi igualmente avalizado pela totalidade dos 
membros da Mesa Diretora desta Casa?

Se o Deputado Edmar Moreira quisesse trazer 
respostas às acusações que lhe foram feitas deveria 
apresentar argumentos, provas, e não agressões infun-
dadas ao Corregedor e aos funcionários que auxiliaram 
os trabalhos da Comissão de Sindicância. O ataque 
agora é contra os funcionários da Corregedoria e da 
2ª Vice-Presidência, como se tivessem eles montado 
provas contra o Deputado.

Isso é inaceitável, Sr. Presidente! 
Dessa maneira, solicito a V.Exa., Sr. Presidente, 

Deputado Michel Temer, que a Mesa se pronuncie. É 
inadmissível, é inaceitável que, depois de a Comissão 
de Sindicância e a Mesa Diretora terem concorda-
do com o parecer apresentado pelo Deputado José 
Eduardo Cardozo, venha o Deputado Edmar Moreira 
rotulá-lo de criminoso.

Por isso, Sr. Presidente, minha solicitação é no 
sentido de que V.Exa. se pronuncie, para deixar cla-
ro à sociedade brasileira a transparência e o cuidado 
com que o Deputado José Eduardo Cardozo formulou 
o seu parecer no caso Edmar Moreira.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Líder Ro-
naldo Caiado, a Mesa Diretora, pela minha palavra e 
pela minha voz, referenda o histórico feito por V.Exa. 

Realmente, Srs. Deputados, as coisas se pas-
saram tal qual as descreveram as palavras do Líder 
Ronaldo Caiado. O Deputado ACM Neto, que tinha 
originariamente a competência para receber aquele 
processo, imediatamente dar o seu parecer e remetê-
lo ao Conselho de Ética, não sem antes passar pela 
Mesa Diretora – pela qual passou -, teve o cuidado de 
solicitar o apoio de eminentes Deputados desta Casa, 
que coletivamente deliberaram.

Sem embargo de o Deputado José Eduardo Car-
dozo ter sido o Relator, o fato é que a Comissão nomea-
da – nela incluída, naturalmente, o Corregedor – decidiu 
pela remessa de uma proposta à Mesa Diretora. E a 
Mesa Diretora acolheu a manifestação, muito adequa-
da, feita pela Comissão, relatada pelo Deputado José 
Eduardo Cardozo, sem nenhum reparo.

Destaco, desde logo, que a Mesa emitiu um juízo 
de valor preliminar, porque o juízo de valor definitivo 
será feito, na verdade, pelo Plenário desta Casa, nem 
mesmo pelo Conselho de Ética. O Conselho de Ética 
é um local de passagem da Representação. Depen-
dendo da manifestação do Conselho de Ética, a última 
palavra será dada pelo Plenário.

De modo que, pessoalmente e em nome da Mesa 
Diretora, lamento qualquer assaque vocalizado naquele 
Conselho que eventualmente atinja a honorabilidade 
desse nosso colega – honorabilidade que não precisa 
ser atestada, porque de todos conhecida. Aliás, reitero 
que o Antônio Carlos Magalhães Neto, na Mesa Dire-
tora, tem feito um trabalho de mão sobre mão, um tra-
balho da melhor suposição, um trabalho que merece 
o aplauso daquele colegiado. 

E, por isso, neste momento, após referendar as 
palavras do Líder Ronaldo Caiado, esta Mesa tam-
bém aplaude o Deputado Antônio Carlos Magalhães 
Neto. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Consulto 
o Relator Henrique Eduardo Alves se a modificação 
que está sendo ajustada com os Líderes diz respeito 
à adequação financeira e orçamentária, à constitucio-
nalidade, ou não? (Pausa.) 

Não diz. Ela diz respeito ao mérito.
Então, vamos passar à votação das preliminares.
Vou colocar em votação a adequação financeira 

e orçamentária e o pressuposto da constitucionalidade, 
com a aquiescência do Plenário. Se houver modificação 
acordada por todos, peço que ninguém impugne. Se 
alguém tiver que impugnar, que o faça já. (Pausa.) 

Não havendo quem impugne, votamos essa ma-
téria.



21394 Quinta-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2009

Vamos votar o parecer do Relator na parte em 
que manifesta opinião favorável quanto ao atendimen-
to dos pressupostos constitucionais e da adequação 
financeira e orçamentária. 

Para tanto, concedo a palavra, para falar contra, 
ao Deputado Renato Amary. (Pausa.)

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sem 
contestar a questão, o avulso 

distribuído suprime um artigo crucial para se 
apresentar destaque: o art. 63. Do art. 62, que está na 
página 32, pula para o art. 64, na página 33. 

Existe o interesse de apresentar destaque para 
a votação do art. 63, mas na versão distribuída – re-
pito, do art. 62, na página 32, pula-se para o art. 64, 
na página 33 – está faltando art. 63. E é fundamental 
que tenhamos esse artigo. 

Se o art. 63 estiver na sua versão, peço-lhe que 
o leia, para tomarmos conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Na pági-
na 53 – o Secretário-Geral chama atenção para o fato 
de que houve modificação proferida no dia de hoje, às 
12h20min – está incluído o art. 63, que diz assim:

“Art. 63. Excepcionalmente, durante o prazo de até 
dois anos, poderão ser aplicadas no Distrito Federal as 
regras da Seção II deste Capítulo, para a regularização 
de assentamentos urbanos ou parcelamento do solo 
informais que reunam cumulativamente as seguintes 
características”.

Está, portanto, incluído o art. 63, mencionado 
por V.Exa.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
já recebi a atenção com a inclusão do art. 63. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 

não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 

palavra o Deputado Renato Amary.
O SR. RENATO AMARY (PSDB-SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
em primeiro lugar, queremos cumprimentar o Relator, 
o Deputado Henrique Eduardo Alves, pela forma gentil 
com que se comportou: ouviu as Lideranças de todos 
os partidos e tentou – e conseguiu – adequar seu pa-
recer às ideias e às intenções de cada um de nós.

O sorteio eletrônico, da Emenda nº 1 do Líder 
José Aníbal, foi aceita pelo Relator, assim como, nos 
casos de remoção para regularização fundiária, foi 
aceita que se dê prioridade aos removidos, antes do 

sorteio. Ou seja, as pessoas que têm de sair de fave-
las ou de ocupações indevidas, para dar condição à 
urbanização fundiária, serão protegidas pela lei para 
alcançarem, sem sorteio, a casa própria. 

O tratamento legal dado ao lote urbanizado, hoje 
objeto de participação no Programa Minha Casa, Mi-
nha Vida, também foi contemplado com critérios para 
ser aprovado. 

Ficaram pendentes alguns pontos que poderão 
ou não ser objeto de destaques que ainda estão sen-
do negociados entre o Relator e os Líderes do PPS, 
Deputados Arnaldo Jardim e Fernando Coruja, e do 
Democratas, Deputado Ronaldo Caiado. 

Na condição de Líder do dia, também articula-
mos a composição dessa estrutura. Somos favoráveis 
à admissibilidade, embora questionemos muito, até de 
forma veemente, a parte de gestão desse contrato. Há 
milhões de pessoas frustradas por não terem acesso 
à casa própria – 7 milhões e 200 mil famílias não têm 
casa própria.

Se esse projeto caminhar bem, não serão cons-
truídas nem 15% das casas necessárias para contem-
plar essas pessoas que estão na expectativa de terem 
a casa própria. Essa situação frustrante não faz bem 
a ninguém, principalmente às pessoas que sonham 
em ter a sua casa.

Os recursos financeiros não me parecem ade-
quados para se atingir o objetivo de 1 milhão de casas. 
Talvez consigamos atingir 50 mil ou 100 mil casas. 

Portanto, esse projeto é uma boa carta de inten-
ções. Diuturnamente, cobrarei do Governo – e fiscali-
zarei – a gestão desse contrato. 

Fui Prefeito de Sorocaba durante 8 anos, de 1997 
a 2004, e sei, por experiência própria, da impossibi-
lidade de se construir nesse curto espaço de tempo 
tantas casas quantas estão sendo prometidas nesse 
projeto. Não se compra uma casa em supermercado. 
Não se trata de uma geladeira. Para se ter acesso a 
uma casa, é necessário, além do lote, a implantação 
de infraestrutura – água, esgoto, captação de águas 
pluviais, pavimentação asfáltica, iluminação pública -, 
sem falar dos equipamentos necessários ao exercício 
da cidadania, como escolas, creches, unidades básicas 
de saúde. Não é simplesmente a construção de uma 
casa que vai resolver o problema vital das famílias. 
Portanto, a frustração delas será de responsabilidade 
exclusiva do Sr. Presidente da República.

O PSDB encaminha “sim”, pela admissibilidade, 
Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Eduardo Valverde, que 
falará a favor matéria, com brevidade, naturalmente.
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O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, evidentemente, serei 
sucinto, porque entendo que a matéria é de extrema 
relevância. 

É necessário combater o efeito da crise interna-
cional e atender ao déficit de 7,5 milhões de moradias 
existente em nosso País, é necessário resolver o pro-
blema das pessoas sem teto. Então, essas moradias 
devem ser construídas. Um milhão de moradias aten-
derão parcialmente a essa demanda social, além de 
ativarem a economia brasileira. 

Por essa razão, a matéria atende aos pressupos-
tos constitucionais de relevância e de urgência. 

E, no aspecto da política, certamente a matéria que 
não interessa à Oposição, tal como o Bolsa Família. São 
ações do Governo focadas na população mais sensível 
do Brasil. Certamente, elevar o padrão de vida dessa 
população fará com que ela se sinta mais cidadã. Sendo 
mais cidadã, compreenderá melhor a política brasileira. 
E, por compreender melhor a política brasileira, terá mais 
capacidade de discernir quem está falando a verdade, 
quem tem a melhor proposta para o Brasil.

Essa matéria não agrada a Oposição, como não 
agradou o Programa Bolsa Família, como também não 
agradou o Programa Fome Zero.

Então, sou favorável, por entender que essa ma-
téria atende aos pressuposto de relevância e de ur-
gência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo a 
palavra ao Deputado Ivan Valente, para falar contra.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, em primeiro lugar, pedindo vênia a V.Exa., 
acho que esse projeto, pela importância que tem, não 
pode ser apreciado dessa forma, inclusive porque há 
um problema em relação à Constituição.

Tenho comigo documento do Ministério das Ci-
dades com o seguinte título: Plano de Ação em Habi-
tação e Saneamento em Regiões Metropolitanas. Isto 
aqui é um plano de Governo. Esse projeto também é 
um plano de Governo, mas um projeto que atropelou 
o plano real do Ministério das Cidades. 

Havia um plano de Governo, um projeto habita-
cional que levava em conta certas prioridades, Sr. Pre-
sidente. Aqui está escrito que as 11 regiões em risco 
são compostas de apenas 209 Municípios, os quais, 
por sua vez, concentram 15,2 milhões de domicílios 
ou 34,2% do total de domicílios brasileiros. 

Vejam V.Exas., Srs. Deputados: em 209 Municípios 
estão 55 milhões de habitantes e o déficit habitacional 
é de 33%. Dessa população – aí, sim, vem a questão 
principal, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados – 90% 
são famílias com renda de até 3 salários mínimos. 

Ora, o plano do Governo é exatamente atingir 
apenas uma parcela – de 400 mil casas – de um déficit 
total de mais de 7 milhões e famílias de até 3 salários 
mínimos, e isso pulverizado no País inteiro. É evidente 
que isso não obedece a nenhum plano. 

Nós, do PSOL, queremos reafirmar nossa po-
sição. Isto aqui não é um plano habitacional. É um 
plano imobiliário para responder a uma demanda de 
crise econômica, para responder a uma demanda de 
política anticíclica. 

Nesse caso, o próprio sistema, ao contrário do 
Plano Nacional de Habitação, que já estava traçado, 
dispensa grande parte da ação pública, ou seja, dispen-
sa projetos, política de terra e mesmo licitação. Tudo é 
feito diretamente entre o beneficiário e as empreiteiras. 
Recursos do Orçamento Geral da União vão ser opera-
dos diretamente com as financeiras, com os bancos e 
com as empreiteiras. Ou seja, é mandado para o espaço 
qualquer tipo de planejamento urbano efetivo. 

Sr. Presidente, o PSOL votará a favor desse proje-
to, mas quer destacar que não se trata de uma política 
habitacional. Ele vai atender, nessa área de até 3 salá-
rios mínimos, a um número de famílias que não chega 
a 7% da demanda. E o projeto não prevê prazo. 

Além disso, se esse projeto obedecesse a uma 
diretriz, o Governo não poderia deixar de respeitar 
o planejamento urbano, e o que vamos fazer aqui é 
“periferizar” os grandes centros. Ao contrário do que 
propõe, podemos até atrair pessoas para os grandes 
centros, para exigir nova infraestrutura. 

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor, concedo a palavra ao Deputado Pompeo de 
Mattos. (Pausa.)

Para falar a favor, tem a palavra a Deputada Lu-
ciana Genro.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Sem revi-
são da oradora.) – Sr. Presidente, como já disse o nos-
so Líder, o Deputado Ivan Valente, votaremos a favor 
desse projeto, mas é preciso alertar a população para 
o fato de que estão sendo vendidas inverdades que se 
traduzirão em grande frustração para parcela significa-
tiva da população brasileira que tem a expectativa de 
conseguir a casa própria através desse programa. 

A propósito, cito o caso de Porto Alegre, onde, 
depois que a Prefeitura abriu as inscrições para o Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida, em pouco mais de 10 
dias, mais de 50 mil pessoas, na faixa de até 3 salários 
mínimos, já estavam inscritas. 

Entretanto, para os próximos 3 anos, está prevista 
na cidade de Porto Alegre a construção de um total de 25 
mil casas, aí incluída não apenas a faixa de até 3 salários 
mínimos, mas também as demais faixas salariais. 
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Ocorre, portanto, que aquele segmento no qual 
há o maior déficit habitacional, o segmento de até 3 
salários mínimos, está proporcionalmente prejudicado 
em relação aos demais segmentos salariais, cujo déficit 
habitacional é menor, como o segmento de 3 a 6 salá-
rios mínimos, que terá destinada a mesma quantidade 
de casa da faixa salarial de até 3 salários mínimos.

É preciso ressaltar também a ideia de que famílias 
com zero salário mínimo de renda não necessariamente 
terão garantida a sua entrada no programa. Por quê? O 
PSOL apresentou emenda especificando que as pessoas 
que ganham menos de 500 reais teriam comprometidos 
5% da sua renda familiar no pagamento da casa, mas 
essa emenda foi rejeitada pelo Relator.

Então, nada, nem na medida provisória nem 
no projeto de lei de conversão, garante que a Caixa 
Econômica Federal será obrigada a aceitar pessoas 
que não consigam comprovar renda alguma e que, 
portanto, estão na faixa de zero salário mínimo. Nem 
está explícito quanto essas pessoas teriam de pagar 
para ser incluídas no programa.

Sr. Presidente, tememos pela frustração que esse 
programa pode gerar, em razão da alta expectativa que 
está provocando. O déficit habitacional no Brasil é mui-
to maior do que o 1 milhão de casas que está sendo 
oferecido, e não está garantido que esse 1 milhão de 
casas irá parar na mão daqueles que mais necessi-
tam, as famílias que ganham até 3 salários mínimos 
e vivem em áreas totalmente irregulares, sem sanea-
mento, sem escolas, sem postos de saúde.

Também não está garantido que não vamos repro-
duzir o modelo das cidades partidas, jogando os pobres 
para as periferias, sem infraestrutura, sem transporte, 
sem escolas, sem postos de saúde, e deixando que as 
partes urbanizadas da cidade sejam destinadas apenas 
àqueles que já estão incluídos. Queremos mudar esse 
modelo de cidade partida. Queremos uma cidade para 
todos, uma cidade onde os que ganham pouco também 
possam usufruir das belezas nela existentes e, principal-
mente, da infraestrutura necessária para uma vida digna, 
o que toda cidade deve oferecer à sua população.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
passar à orientação das bancadas. 

PTdoB.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 

ainda falta uma inscrição. 
Professor Mozart, há uma inscrição ainda.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Falaram 2 

a favor e 2 contra: Deputado Renato Amary, Deputado 
Ivan Valente, Deputado Eduardo Valverde e Deputada 
Luciana Genro. 

V.Exa. está inscrito para a próxima, Deputado Ar-
naldo Faria de Sá. Estamos tratando do pressuposto 
de admissibilidade.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Relator 
vai fazer um esclarecimento.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Para emitir parecer. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faço uma 
readequação ao projeto de lei de conversão, acorda-
do entre diversas Lideranças, a fim de termos o maior 
consenso possível nesta matéria tão importante.

No que diz respeito ao art. 4º, fica mantido o caput. 
Em seu § 1º – “Incluem-se entre as ações passíveis de 
serem realizadas no âmbito do PNHU:” -, acrescen-
tamos o inciso III, medida importante que foi tentada 
no início, sem sucesso, e com a qual agora o próprio 
Governo concordou:

“III – requalificação de imóveis já exis-
tentes em áreas consolidadas.”

Pelo § 2º, “A assistência técnica deve fazer 
parte da composição de custos do PNHU”. 

No art. 11, fica mantido o caput, com um pará-
grafo único a ser acrescentado: 

“A assistência técnica deve fazer parte 
da composição de custos do PNHR” – que é 
o rural. 

No art. 44, uma alteração:

“Os cartórios que não cumprirem o dis-
posto nos arts. 42 e 43 ficarão sujeitos a multa 
no valor de até R$100.000,00, bem como a 
outras sanções previstas na Lei nº 8.935, de 
18 de novembro de 1994.” 

Suprime-se o inciso VI do art. 48.
E, finalmente, Sr. Presidente, com o art. 73 acres-

cido, portanto, e a numeração seguinte, o inciso I, que 
é muito importante:

“Serão assegurados no PMCMV: 
I – condições de acessibilidade a todas 

as áreas públicas e de uso comum;
II – disponibilidade de unidades adap-

táveis ao uso por pessoas com deficiência, 
com mobilidade reduzida e idosos, de acordo 
com a demanda; 

III – condições de sustentabilidade de 
áreas das construções; 

IV – uso de novas tecnologias constru-
tivas”.

São essas as modificações, Sr. Presidente. 

(ALTERAÇÕES FEITAS PELO RELA-
TOR, ÀS 17H53)
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria de fazer uma pergunta ao Relator: no art. 48, o 
senhor suprimiu o inciso VI, aquele que trata da aces-
sibilidade?

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Sem revisão do orador.) – Não, porque ali 
estava colocado de maneira errada.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Está reco-
locado?

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Estava 
na fundiária, que não é o caso.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Então está 
garantida a acessibilidade?

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Amplia-
da, inclusive, e no local certo. Foi uma correção.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Relator, a acessi-
bilidade foi colocada em qual artigo?

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Sem revisão do orador.) – Art. 73. Não só 
– vou repetir – porque estava colocado equivocada-
mente na alegação fundiária, que não é o caso. Então 
foi acrescido ao artigo 73, inciso I: “condições de aces-
sibilidade a todas as áreas públicas e de uso comum”. 
E o inciso II, que acrescentamos: “disponibilidade de 
unidades adaptadas para o uso de pessoas com defi-
ciência, com mobilidade reduzida e idosos, de acordo 
com a demanda”. 

O SR. FERNANDO CORUJA – Só uma pergunta: 
isso significa que esses incisos I e II, que estão hoje 
no art. 73, saíram?

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Não es-
tavam; acrescentamos agora.

O SR. FERNANDO CORUJA – Então os incisos 
I e II que estão no art. 73 passaram a ser renumera-
dos.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Passa-
ram a ser renumerados. Nova numeração.

O SR. FERNANDO CORUJA – Esses perma-
necem?

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Perma-
necem, lógico! Foram renumerados.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Relator, é 
que o art. 73 original altera o Decreto nº 365. Então tem 
que ser renumerado para se criar um novo artigo.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Não, ele 
passa a ser o nº 74. O.k.?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Mas o nº 74 
já tem...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem. 
Vamos votar a admissibilidade.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acho 
melhor que se distribua essa alteração para que pos-
samos dar uma olhada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Será dis-
tribuída cópia da alteração, e fica alertado o Plenário: 
se, em face alteração, quiserem apresentar destaque, 
poderão fazê-lo.

Acho que podemos votar a admissibilidade. É só 
preliminar, não é mérito.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, é só 
preliminar, até porque essas mudanças ainda vão ser 
apreciadas no mérito.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
votar. Vamos encaminhar.

Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o PTdoB? (Pausa.)
Como vota o PSOL em relação à admissibilida-

de? (Pausa.)
O SR. REGIS DE OLIVEIRA – V.Exa. pulou o 

PSC, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PPS, 

como vota?
O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS-AC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS é contrário à admissibilidade, justamente porque 
o projeto é uma medida provisória que realmente era 
para estar em um projeto de lei de grande importância, 
para ser mais discutido nesta Casa.

Então o PPS é contra.
Parabenizo o Deputado Henrique Eduardo Alves 

justamente por ter incluído agora as condições dos de-
ficientes, porque isso é prioridade. São mais de 14% 
dos brasileiros com deficiências visuais, motoras, enfim. 
Agora não há limite. Os deficientes são prioridade. 

Então, parabéns, Deputado Henrique!
O SR. REGIS DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, 

V.Exa. pulou o PSC. Fazemos questão de encami-
nhar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSC, 
como vota?

O SR. REGIS DE OLIVEIRA (PSC-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC 
fez um destaque aos arts. 42 e 43, entendendo da 
inadmissibilidade, por parte de lei federal, de isentar 
custas que são do Estado e, mais do que isso, de dis-
ciplinar emolumentos nos quais a Federação somente 
pode legislar em normas gerais. É o que está escrito 
no nº 236.

Então, ressalvados esses 2 pontos... Eu con-
versei com o Relator, que está resistente em aceitar 
essa ponderação. Então, nós destacamos. Ressalvado 
esse destaque nosso, nós estamos de pleno acordo 



Maio de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 21 21401 

com o relatório apresentado pelo ilustre Líder e vamos 
subscrever o relatório, Sr. Presidente. Ressalvamos 
esse destaque pela absoluta inconstitucionalidade da 
disposição, que diz respeito a lei do Estado, a matéria 
de legislação do Estado, matéria tributária do Estado. 
Nós não podemos legislar sobre isso. Mais do que isso, 
emolumentos só se podem legislar em norma geral. 

Então, o PSC orienta “sim”, ressalvado o desta-
que, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSC 
vota “sim”.

Como vota o PV?
O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV enca-
minha o voto favorável, inclusive ressaltando a nossa 
emenda, que permite que todos os municípios com 
menos de 50 mil habitantes possam ter acesso a esse 
grande plano de habitação acatada pelo Relator.

Agradecemos ao Relator em nome dos peque-
nos municípios, principalmente da nossa região, que 
vão ser contemplados com a possibilidade de cons-
trução de casas.

O Partido Verde orienta o voto “sim”. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quero 

alertar ao Plenário que agora estamos votando a ad-
missibilidade. É “sim” ou “não” à admissibilidade; o 
mérito será votado depois.

Como vota o PSOL.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PTB?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vo-
tamos “sim”, lamentando ter demorado tanto tempo o 
programa habitacional, que, lamentavelmente, não vai 
resolver o problema, haja vista o grande número de 
inscrições de pessoas que acabarão sendo frustradas 
por não serem atendidas.

Nosso voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

vota o PDT?
O SR. WILSON PICLER (PDT-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT vota 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PP?

O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o nosso par-
tido quer parabenizar o Líder Henrique Eduardo Alves, 
Relator da matéria, pela sua capacidade de agregar. 
Realmente, S.Exa. fez um trabalho muito bonito. Con-

seguiu agregar todas as emendas, foram muitas as 
emendas que ele acatou. 

Mais uma vez, parabenizo o Líder Henrique Edu-
ardo Alves. 

Votamos “sim”, pela admissibilidade.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

vota o PR?
O SR. JOÃO MAIA (PR-RN. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, nada mais cons-
titucional do que o direito à moradia. 

Como Deputado do Rio Grande do Norte, que-
ro parabenizar o Deputado Henrique Eduardo Alves, 
que tirou a restrição aos pequenos municípios de ter 
acesso a esse grande programa.

O PR vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PR vota 

“sim”. O PP votou “sim” também. É bom anotar.
Como vota o Bloco/PSB?
O SR. MÁRCIO FRANÇA (Bloco/PSB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Bloco vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

Como vota o Democratas?
O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM-TO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democratas 
vota pela admissibilidade, entendendo a importância 
da flexibilidade que teve o Relator, que foi correto em 
atender às demandas pertinentes. 

O Democratas vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Demo-

cratas vota “sim”.
Como vota o PSDB, Deputado Renato Amary?
O SR. RENATO AMARY (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, graças ao 
trabalho exaustivo do Relator, Deputado Henrique 
Eduardo Alves, a quem temos que cumprimentar, pois 
agregou, repetindo a minha fala anterior, emendas do 
PSDB, como o sorteio eletrônico, uma emenda do nos-
so Líder José Aníbal, os critérios do lote urbanizado 
para efeito de financiamento.

O PSDB encaminha o voto “sim”, ou seja, pela 
admissibilidade do relatório.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Voto 
“sim”.

Como vota o PT?
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, é urgente e rele-
vante a matéria. O PT vota favoravelmente à admis-
sibilidade desse grande programa do nosso Governo: 
Minha Casa, Minha Vida. 

“Sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PT vota 
“sim”.

Como vota o PMDB, Deputado Mendes Ribeiro 
Filho?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB-
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, se todas as medidas provisórias tivessem o 
Deputado Henrique Eduardo Alves como Relator, não 
teríamos mais problemas com medidas provisórias. 

Quero dizer mais uma coisa somente. A política 
habitacional, lembra-se, Sr. Presidente, que tanto o Dr. 
Ulysses Guimarães pregava? Foi preciso um relator 
do PMDB fazer um trabalho, com a competência com 
que o fez o Deputado Henrique Eduardo Alves, para 
que tivéssemos um programa que o Brasil merece em 
matéria de habitação.

O PMDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 

“sim”.
Como vota o Líder do Governo?
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primei-
ramente cumprimento todos os Parlamentares, em 
especial o Relator desta matéria e Líder do PMDB, 
Deputado Henrique Eduardo Alves, que conduziu de 
maneira absolutamente qualificada esta negociação 
com Oposição e Governo. Saúdo a unanimidade que 
se vê no painel e quero dizer que... 

Ah, não! O PPS está contra. Infelizmente, temos 
um partido contra. Queremos respeitar, evidentemen-
te, essa posição.

Queremos iniciar o debate sobre este progra-
ma, dizendo que a coragem e a ousadia do Governo 
do Presidente Lula de propor, num momento de forte 
crise na economia internacional, uma ação extrema-
mente qualificada como esta de construir 1 milhão de 
moradias até o fim do ano que vem, com a geração de 
1 milhão e meio de empregos no País, merece todo 
nosso apoio e saudação.

O Governo vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-

tação. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer.) – Os Srs. 

Deputados que forem pela aprovação permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção o parecer do Relator na parte em que manifesta 
opinião quanto ao não atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência e de sua ade-
quação financeira e orçamentária, nos termos do art. 
8º da Resolução nº 1, de 2002 – CN. 

Portanto, trata-se de parecer, quando manifesta 
opinião pelo não atendimento. Lá, foi pelo atendimen-
to; aqui, pelo não atendimento. É complicada esta 
votação.

Vota-se o parecer. Quem aprovar o parecer vota 
”sim”; quem não o aprovar vota ”não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Chico 
Alencar, que falará contra a matéria.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. mesmo disse 
que há certas confusões em determinados encaminha-
mentos dessas matérias. Por quê? Mais uma vez, uma 
matéria de tamanha relevância, já tendo um anteparo 
jurídico, de legislação, para viabilizá-la, vem por meio 
de medida provisória. Mais uma vez, o Governo Lula 
traz matérias – volto a dizer – de relevância social, mas 
sob o signo da contradição e da ambiguidade. 

Há um grande ausente neste processo de ha-
bitações populares: o Ministério das Cidades. O pro-
grama é concebido pela Casa Civil, pelo Ministério da 
Fazenda; seu principal agente é a Caixa Econômica; 
há relação direta com a indústria da construção, com 
estocadores de terreno, os donos de terra. Então, todo 
um processo de cidadania e de mobilização republi-
cana, como o Governo costuma tanto dizer, fica colo-
cado à margem. 

Vemos que foram desconsiderados – à parte o 
mérito concreto de haver moradia para a população 
que dela precisa – o Estatuto das Cidades, a legislação 
ambiental, a Conferência das Cidades, que o ex-Ministro 
Olívio Dutra tanto se empenhava em fazer funcionar, o 
Conselho Nacional das Cidades, o próprio Plano Na-
cional de Habitação, o Fundo Nacional de Habitação. 
Ou seja, o conceito fundamental de reforma urbana 
está à parte disso. 

Este é um programa de impacto. Espero que não 
seja “Minha Casa, Minha Vida e Minha Eleição”. As 
eleições, pelo menos, têm esse condão de fazer os 
governos todos se mexerem um pouco mais no sen-
tido de atender a demandas populares. Mas, mesmo 
nesse atendimento a demandas que reconhecemos e 
que merecem nosso voto favorável, há distorções. A 
população mais necessitada, de 0 a 3 salários mínimos, 
não é contemplada proporcionalmente à sua demanda. 
Outros segmentos, porém, com um pouquinho mais de 
renda são mais aquinhoados nessa distribuição.

Portanto, queremos dizer que a iniciativa é boa – 
boa a ponto de dizermos que ela deveria ter aconteci-
do há pelos menos 6 anos –, mas acabou atropelando 
determinados instrumentos fundamentais da reforma 
urbana. Não basta ter a moradia. Claro que a casa é 
sagrada, é fundamental; a nossa casa é, de fato, a 
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nossa vida. Mas isso tem de estar concebido dentro de 
algo que diminua a grande crise das nossas cidades, 
a vida sem qualidade que muitas cidades médias do 
Brasil já estão tendo que suportar, e que as cidades 
grandes, das quais muitos aqui somos originários, têm 
que enfrentar cada vez mais.

Então, nós temos uma visão muito crítica. Enten-
demos que o nosso voto a esta medida provisória – 
que, de toda forma, já está em execução; é um pouco 
a política do fato consumado – não prescinde desta 
análise crítica. Do ponto de vista dos conceitos funda-
mentais, de reforma urbana e dos agentes, lideranças 
comunitárias, urbanistas, arquitetos, agentes públicos 
dedicados a essa concepção, ela representa uma der-
rota, um atropelo; é extremamente negativa.

Essa é a posição do PSOL, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para enca-

minhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Eduardo 
Valverde, que falará a favor da matéria.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, minha posição é 
favorável ao “sim”, no tocante à não admissibilidade 
de emendas que não têm a juridicidade e não corres-
pondem, não atendem aos pressupostos de adequação 
financeira. Entendo que está correto o parecer do Rela-
tor neste tocante, mas volto a afirmar que a matéria, ao 
ser aprovada, vai deixar em grande desconforto parte 
da Oposição que não quer, não deseja que o Brasil 
tenha moradia, tenha Bolsa-Família, que enfrente a 
fome através do Fome Zero e tenha a poupança como 
forma de proteger a riqueza dos mais pobres.

Por essa razão, acho que essa insatisfação não 
deve merecer, por parte da Oposição, uma ação contra 
o País. Deve, sim, fazer oposição a ideias que estão se 
manifestando nesta Casa. Oposição ao País é antipa-
triotismo; oposição a ideias é democracia.

Por essa razão, somos favoráveis. Votamos “sim” 
ao parecer do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para enca-
minhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Arnaldo 
Faria de Sá, que falará contra a matéria.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o parecer é contra 
a não admissibilidade. Lógico que somos a favor do 
projeto de conversão, e quero cumprimentar o Deputa-
do Henrique Eduardo Alves pelo brilhante trabalho que 
fez. Eu até fiz uma emenda para que pudesse haver 
recursos adicionais para cidades com até 30 mil ha-
bitantes. Ele acolheu a emenda e autorizou a União a 
conceder esse subsídio econômico para a implemen-
tação do programa para uma população de até 50 mil 
habitantes, o que é extremamente importante.

Nossa preocupação é que teremos um número 
de inscrições muito maior do que a demanda. Esta 
é minha grande preocupação. Precisamos encontrar 
programas adicionais e complementares, porque muita 
gente que vai ser inscrita vai ficar frustrada, não vai 
ser atendida. É lógico que a primeira correção já foi 
feita aqui: o atendimento será por sorteio, para evitar 
o apadrinhamento, o companheiro, o amigo, o apani-
guado. Isso já é extremamente importante.

Eu, que sou de São Paulo, sei qual é a importân-
cia dos grandes conjuntos habitacionais. Em São Pau-
lo há Itaquera, Guaianazes, Cidade Tiradentes, José 
Bonifácio, Taipas, Perus, Pirituba, grandes conjuntos 
habitacionais da época do BNH. Quando foi extinto o 
BNH, não se criou outro programa habitacional. Agora, 
temos essa oportunidade. 

Mas quero alertar, com toda a franqueza, com 
toda a lealdade, que o número de inscritos não será, 
na sua totalidade, atendido. Precisamos então encon-
trar programas adicionais, programas complementares, 
para que mais pessoas possam ter atendimento, por-
que a expectativa que foi vendida é uma expectativa 
além da capacidade da demanda que será atendida. 
Esta é a minha grande preocupação.

Tenho certeza de que, logo que o programa co-
meçar, logo que houver o ponto de partida, nós preci-
saremos implementar outros programas, porque senão 
vai cair a casa de muita gente, e certamente nós não 
queremos que isso aconteça.

Todos os inscritos deverão ser atendidos. Mas 
esse programa, infelizmente, não vai atender à totali-
dade dos inscritos. Essa solução do sorteio – e que-
ro saudar o Deputado Henrique Eduardo Alves – é 
positiva, mas, na verdade, nós precisamos, além de 
aprovar esse programa, aprovar também outros pro-
gramas, para poder ampliar isso, porque há muito tem-
po, desde a extinção do BNH, não há nenhum tipo de 
programa que possa atender a todas as pessoas. É 
verdade que em São Paulo, capital, nós temos a CO-
HAB, e que no Estado de São Paulo temos a CDHU. 
Mas todos esses programas são insuficientes diante 
da grande demanda.

E a questão da regularização fundiária também 
é extremamente importante. Muitas favelas que estão 
em áreas públicas precisam ser rapidamente regula-
rizadas. Essa possibilidade está prevista aqui. Como 
também aquelas que estão em áreas da DERSA, do 
metrô, das chamadas companhias de economia mista, 
precisam ser regularizadas de forma mais rápida, mais 
ágil e mais eficaz, porque quem mora em subabitação 
mora com “subcidadania” e “subdignidade”.

Esta é a nossa opinião, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para fa-
lar a favor, Deputada Luciana Genro. (Pausa.) S.Exa. 
abre mão.

Para falar a favor, Deputado Paulo Henrique Lus-
tosa.

O SR. PAULO HENRIQUE LUSTOSA (Bloco/
PMDB-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
aproveitamos a oportunidade para elogiar o belo tra-
balho do nosso Líder, Deputado Henrique Eduardo 
Alves, que se consagra quando ouvimos as críticas 
dos que sobem à tribuna para falar contra o projeto: 
alguns sobem para falar contra, alegando que o proje-
to deveria ter sido apresentado antes. Perguntam por 
que só agora está sendo feito. Outros criticam o pro-
jeto porque acham que a oferta, o número de casas, 
a meta prevista pelo programa é pequena.

O que podemos concluir disso, Sr. Presidente, é 
que o projeto do Governo do nosso Presidente Lula e o 
relatório do nosso Líder Henrique Eduardo Alves, que 
ampliou a oferta do programa para os municípios, com 
atenção a populações menores, consagram a resposta 
a uma maior demanda da população. 

Mais ainda: como já foi destacado também aqui, 
essa é uma resposta adequada como estratégia de 
uma política contrária à crise mundial, na medida em 
que se faz investimento público, atendendo exatamen-
te a demandas de setores da sociedade que mais de-
pendem do gasto público, que mais dependem desse 
investimento.

Então, a medida se mostra oportuna, pertinente 
e adequada à realidade da sociedade brasileira. Por 
isso, somos favoráveis à medida, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem. 
Então vamos encaminhar.

PHS? (Pausa.) 
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 

não.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é sobre os 
destaques. A questão dos destaques tem que ser co-
municada a V.Exa. agora...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Ah, sim!
O SR. JOSÉ GENOÍNO – ...ou depois da vota-

ção.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Depois 

dessa votação V.Exas. me comunicam.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Depois da votação. 

Está bem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 

aqui o PHS? (Pausa.)
O PTdoB? (Pausa.)
O PSC?

O SR. REGIS DE OLIVEIRA (PSC-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PSC encaminha 
“sim”, Sr. Presidente.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB-
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim” ao 
parecer, não é, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Sim” ao 
parecer.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – PMDB, 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PMDB, 
“sim”.

Vão votando ao microfone.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PT vota “sim”, Sr. Presidente, 
ao parecer.

Vamos votar rápido, Sr. Presidente.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PDT associa-se aos que 
homenageiam o Líder do PMDB, o Deputado Henrique 
Eduardo Alves, até porque ele andou acertando muito 
nas suas posições nas últimas horas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PDT, 
“sim”.

E o PSOL?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL vai 
votar “sim”, mas quer deixar registrado que nesse pro-
jeto a provisão toda é feita por oferta de empresas, sem 
licitação pública, e os projetos não são desenvolvidos 
pela Administração Pública. Por isso, a lógica desse 
projeto é privatista e especulativa, diferentemente do 
projeto do Plano Nacional de Habitação, que era do pró-
prio Governo e passava pelo Ministério das Cidades. 

O Plano Nacional de Habitação levava em conta 
todo o instrumental do Estatuto das Cidades e os avan-
ços alcançados na questão urbanizatória e na questão 
habitacional no nosso País. Mas não poderíamos deixar 
de achar que, apesar de suprir apenas 7% do que seria 
necessário, o projeto é importante para a gente pobre. 

“Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSOL 

vota “sim”.
O PPS, como vota? (Pausa.)
O SR. ANTONIO CRUZ (PP-MS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP acompanha 
o Relator e orienta o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 
vota “sim”.

O PR como vota?
O SR. JOFRAN FREJAT (PR-DF. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PR, Sr. Presidente, quer 
em primeiro lugar cumprimentar o Deputado Henrique 
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Eduardo Alves pela sensibilidade para com a popula-
ção brasileira que carece de moradia, e acompanha 
a maioria desta Casa. Agradecendo pelas emendas 
aceitas, o PR vota “sim”, pela não admissibilidade.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PR 
vota “sim”.

O PSDB, como vota?
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB inicialmente quer cumprimentar o Relator, o 
Líder Henrique Eduardo Alves, pela postura bastante 
cordata e conciliadora, e cumprimenta também os De-
putados Fernando Chucre e Renato Amary, da nossa 
bancada, que são os que, em nome do nosso partido, 
colaboraram para o aperfeiçoamento do texto.

Houve a possibilidade de se avançar na questão 
da regularização de lotes, de se ampliar a questão, do 
ponto de vista social, de uma política habitacional no 
País; houve a redução das taxas dos cartórios para o 
registro de imóveis, no caso das famílias menos abas-
tadas; portanto, acreditamos que houve um avanço 
dentro desse entendimento. Houve ainda o sorteio 
eletrônico, o registro do imóvel no nome das mulheres, 
que é um avanço conquistado lá em São Paulo desde 
o Governo Mário Covas.

Por isso, nosso voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSDB 

vota “sim”.
O PT já votou “sim”, não é?
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PT já votou “sim”, Sr. Presiden-
te, e comunica a V.Exa. a retirada de 2 destaques: o 
destaque do art. 20 da lei, que é o art. 76, e a retirada 
do destaque sobre o lote urbano. Fica apenas 1 des-
taque do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Dois des-
taques retirados, portanto. São eles:

“Senhor Presidente, requeremos, nos ter-
mos do art. 161, inciso I, § 2º do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, destaque para 
votação em separado do Inciso II, artigo 4º do 
PLV do Relator à Medida Provisória nº 459/09.

Sala das Sessões, de maio de 2009. – 
José Guimarães, Vice-Líder do PT.”

“Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, incisoI, § 2º do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado do Inciso VII do 
art. 20, constante do art. 76 do PLV à Medida 
Provisória nº 459/09.

Sala das Sessões, de maio de 2009. – 
José Guimarães, Vice-Líder do PT.”

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Retira dois; fica apenas 
o destaque referente ao art. 63.

O SR. AUGUSTO FARIAS (PTB-AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB vota 
“sim” a um programa que é importante para o País, 
e poucas votações conseguem a unanimidade nesta 
Casa. Por isso, o PTB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

E o PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aqui 
nós estamos votando o parecer do Relator em relação 
à admissibilidade das emendas, a não admissibilidade 
ou a admissibilidade de algumas. Quanto à admissi-
bilidade da medida provisória, votamos “não”. Foi o 
único partido que votou “não”, porque em relação à 
admissibilidade temos de obedecer à Constituição. O 
pessoal só discutiu o mérito. Quero lembrar aqui inclu-
sive que essa medida provisória veio do Governo com 
um dispositivo sobre Direito Processual Civil, em rela-
ção a ação judicial de cobrança, de imissão de posse 
e outras. E quando se começa a admitir, em nome do 
mérito, que se infrinja a Constituição, começa-se pelo 
caminho errado.

Mas aqui, em relação à não admissibilidade, nós 
concordamos com o relatório, com o voto do Relator 
Henrique Eduardo Alves, e vamos encaminhar “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Então, 

falta quem? O Democratas.
O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM-TO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democra-
tas tem votado sempre contra medida provisória. Mas, 
no tocante a essa, o Minha Casa, Minha Vida faz com 
que se entenda a importância da moradia para o povo 
brasileiro, e votamos “sim”. Queremos que seja votada 
o mais rapidamente possível.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Demo-
cratas vota “sim”.

O Governo, como vota?
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
hoje é um dia de debate sobre habitação no País, a 
cada encaminhamento a Liderança do Governo vai 
tentar trazer uma informação para o Plenário e para a 
população brasileira.

Veja que número, e que conquista para o nosso 
País, Presidente, dentro de um programa ousado de 
habitação que vem sendo aplicado no País ao longo 
destes últimos 6 anos: nós começamos com recursos 
do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que 
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no ano de 2002 emprestou R$1,7 bilhão, para no ano 
de 2008 chegamos à cifra de R$29 bilhões, ou seja, 
um crescimento de mais de 15 vezes da capacidade 
de financiamento para a construção de milhões de 
moradias que estão atendendo à população brasileira, 
afora o Minha Casa, Minha Vida, que vai garantir mais 
1 milhão de moradias.

O Governo vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – E o Blo-

co/PSB?
O SR. MÁRCIO FRANÇA (Bloco/PSB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”. 

A Minoria, o que recomenda? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção o parecer do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 

Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO. (Palmas.)
Em consequência, as Emendas de nºs 46, 122, 

156, 232, 234 a 237, 247, 249 a 253, 255, 270, 271, 
273 a 275, 280, 281, 284 a 287, 291, 293 a 295 e 300 
deixam de ser submetidas a voto quanto ao mérito, nos 
termos do § 6º do artigo 189 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Agora va-
mos ver se apressamos um pouco. Já se discutiu nas 
preliminares todo o mérito do projeto, não é? Vamos ver 
se conseguimos agora apressar a votação, porque em 
sessão extraordinária quero votar pelo menos 2 projetos 
importantíssimos para a Casa e para o País.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 
a Mesa os seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUES

DESTAQUE DE BANCADA

DEM

Senhor Presidente, requeremos a Vossa Exce-
lência, nos termos do art. 161, e § 2º do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque para vo-
tação em separado da Emenda nº 226/09, apresentada 
à MP 459/2009.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2009. – João 
Oliveira, Vice-Líder do Democratas.

DESTAQUE DE BANCADA

Senhor Presidente, requeiro, nos termos do art. 
161, II, e § 2º, combinado com o art. 117, IX do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque 

para votação em separado da Emenda nº 171, ofere-
cida à MP 459/09.

Sala das Sessões, 20, de maio de 2009. – Re-
nato Amary, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE DE BANCADA

DEM

Senhor Presidente, requeremos a Vossa Excelên-
cia, nos termos do art. 161, e § 2º do Regimento Inter-
no da Câmara dos Deputados, destaque para votação 
em separado da expressão “no âmbito do PMCMV” do 
art. 42 do PLV à MP 459/09.

Sala das Sessões,  de de 2009. – João Oliveira, 
Vice-Líder do Democratas.

DESTAQUE DE BANCADA

Senhor Presidente, requeiro, nos termos do art. 
161, II, e § 2º, combinado com o art. 117, IX do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado da Emenda nº 01 oferecida 
`a MP 459/09.

Sala das Sessões, 20, de maio de 2009. – Re-
nato Amary, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE DE BANCADA

DEM

Senhor Presidente, requeremos a Vossa Exce-
lência, nos termos do art. 161, e § 2º, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque para vo-
tação em separado da emenda nº 111 apresentada à 
MP nº 459/09.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2009. – João 
Oliveira, Vice-Líder do Democratas.

DESTAQUDE DE BANCADA

(PSC)

Senhor Presidente, requeremos a Vossa Excelên-
cia, nos termos do art. 161, II, § 2º do Regimento Inter-
no, destaque para votação em separado da expressão 
“caso inexista lei estadual específica”, constante na 
emenda nº 143 à MP 459/09, para incluir no início do 
caput do art. 42 do PLV apresentado pelo Relator. 

Sala das Sessões, 20 de maio de 2009. – Hugo 
Leal, Líder do PSC.

DESTAQUE DE BANCADA

(PPS)

Senhor Presidente, requeiro a V. Exª, nos termos 
do art. 161, § 2º do Regimento Interno, destaque para 
votação em separado da expressão “no âmbito do 
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PMCMV”, contida no caput do art. 43, e no parágrafo 
único do art. 43.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2009. – Fer-
nando Coruja, Líder do PPS. 

REQUERIMENTO DE DESTAQUE  
PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

Senhor Presidente, requeremos, nos termos do 
art. 161, inciso I, § 2º do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, destaque para votação em separado 
do art. 63 do PLV do Relator à Medida Provisória nº 
459/09.

Sala das Sessões, de maio de 2009. – José Gui-
marães, Vice-Líder do PT.

REQUERIMENTO

(Bancada)

Senhor Presidente, requeiro nos termos dos arts. 
117, IX c/c 161, inciso II e § 2º do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, destaque para votação em 
separado da Emenda 279.

Sala das Sessões, em     de       de        . 
– Dr. Ubiali, Vice-Líder do Bloco Parlamentar 
PSB,PCdoB,PMN,PRB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em votação 
o projeto de lei de conversão oferecido pelo Relator da 
Comissão Mista, ressalvados os destaques, incluídas 
as alterações feitas posteriormente.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
À MP N° 459, DE 2009

Dispõe sobre o Programa Minha Casa 
Minha Vida – PMCMV, a regularização fundi-
ária de assentamentos localizados em áreas 
urbanas e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Do Programa Minha Casa, Minha Vida – Pmcmv

Seção I 
Da Estrutura e Finalidade do PMCMV

Art. 1° O Programa Minha Casa, Minha Vida 
(PMCMV) compreende:

I – o Programa Nacional de Habitação Urbana 
(PNHU);

II – o Programa Nacional de Habitação Rural 
(PNHR);

III – a autorização para a União transferir recur-
sos ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e 
ao Fundo de Desenvolvimento Social (FDS);

IV – a autorização para a União conceder sub-
venção econômica tendo em vista a implementação 
do PMCMV em Municípios com população de até 50 
(cinquenta) mil habitantes;

V – a autorização para a União participar do Fun-
do Garantidor da Habitação Popular (FGHab); e

VI – a autorização para a União conceder sub-
venção econômica ao Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES).

Art. 2° O PMCMV tem como finalidade criar me-
canismos de incentivo à produção e à aquisição de 
novas unidades habitacionais pelas famílias com ren-
da mensal de até dez salários mínimos, que residam 
em qualquer dos Municípios brasileiros.

Art. 3° Para a definição dos beneficiários do 
PMCMV devem ser respeitadas, além das faixas de 
renda, as políticas estaduais e municipais de atendi-
mento habitacional, priorizando-se, entre os critérios 
adotados, o tempo de residência ou de trabalho do 
candidato no Município e a adequação ambiental e 
urbanística dos projetos apresentados.

§ 1° Em éreas urbanas, os critérios de prioridade 
para atendimento devem contemplar também:

I – a doação, pelos Estados, pelo Distrito Federal 
e pelos Municípios, de terrenos localizados em área 
urbana consolidada para implantação de empreendi-
mentos vinculados ao programa;

II – a implementação, pelos Estados, pelo Dis-
trito Federal e pelos Municípios, de medidas de deso-
neração tributária, para as construções destinadas á 
habitação de interesse social;

III – a implementação, pelos Municípios, dos ins-
trumentos da Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001, 
voltados ao controle da retenção das áreas urbanas 
em ociosidade.

§ 2° Observados os critérios definidos no caput, 
os imóveis destinados a famílias com renda mensal de 
até três salários mínimos serão distribuídas em cada 
Município por meio de sorteio eletrônico público.

§ 3° Terão prioridade como beneficiários os mo-
radores de assentamentos irregulares ocupados por 
população de baixa renda que, em razão de estarem 
em áreas de risco ou de outros motivos justificados no 
projeto de regularização fundiária, excepcionalmente 
tiverem de ser retocados, não se lhes aplicando o sor-
teio referido no § 2º.

Seção II 
Do Programa Nacional de Habitação Urbana – 

PNHU

Art. 4° O Programa Nacional de Habitação Urba-
na – PNHU tem como objetivo subsidiar a produção 
e a aquisição de imóvel para os segmentos popula-
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cionais com renda familiar mensal de até 6 (seis) sa-
lários mínimos.

§ 1° Incluem-se entre as ações passíveis de se-
rem realizadas no âmbito do PNHU:

I – produção ou aquisição de novas uni-
dades habitacionais em áreas urbanas;

II – produção ou aquisição de lote urba-
nizado em áreas urbanas, desde que o bene-
ficiário assuma o compromisso contratual de 
iniciar a construção da unidade residencial no 
prazo de até 6 (seis) meses;

III – requalificação de imóveis já existen-
tes em áreas consolidadas.

§ 2° A assistência técnica deve fazer parte da 
composição de custos do PNHU.

Art. 5° Fica a União autorizada a conceder sub-
venção econômica no âmbito do PNHU até o montan-
te de R$2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos 
milhões de reais).

Parágrafo único. Enquanto não efetivado o aporte 
de recursos de que trata o caput, caso o agente opera-
dor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
tenha suportado ou venha a suportar, com recursos 
das disponibilidades atuais do referido fundo, a parcela 
da subvenção econômica de que trata o caput, terá 
direito ao ressarcimento das quantias desembolsadas, 
devidamente atualizadas pela taxa Selic.

Art. 6° A subvenção econômica de que trata o 
art. 5° será concedida exclusivamente a mutuários 
com renda familiar mensal de até seis salários míni-
mos, somente no ato da contratação da operação de 
financiamento, com o objetivo de:

I – facilitar a aquisição do imóvel resi-
dencial; ou

II – complementar o valor necessário a 
assegurar o equilíbrio econômico-financeiro 
das operações de financiamento realizadas 
pelas entidades integrantes do Sistema Finan-
ceiro da Habitação (SFH), compreendendo as 
despesas de contratação, de administração e 
cobrança e de custos de alocação, remune-
ração e perda de capital.

§ 1° A subvenção econômica no âmbito 
do PNHU será concedida uma única vez para 
cada beneficiário final e será cumulativa, até 
o limite máximo a ser fixado em ato do Poder 
Executivo, com os descontos habitacionais con-
cedidos com recursos do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), nas operações 
de financiamento realizadas na forma do art. 
90 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.

§ 2º A subvenção poderá ser cumulativa com sub-
sídios concedidos no âmbito de programas habitacio-
nais dos estados, Distrito Federal ou municípios.

Art. 7º Em casos de utilização dos recursos da 
subvenção de que trata o art. 5º em finalidade diver-
sa da definida nesta Lei, ou em desconformidade ao 
disposto no art. 6º, será exigida a devolução ao erário 
do valor da subvenção concedida, acrescido de juros 
e atualização monetária, com base na remuneração 
dos recursos que serviram de lastro à concessão da 
subvenção, sem prejuízo das penalidades previstas 
em lei.

Art. 8º Caberá ao Poder Executivo a regulamen-
tação do PNHU, especialmente em relação:

I – à fixação das diretrizes e condições 
gerais;

II – à distribuição regional dos recursos 
e à fixação dos critérios complementares de 
distribuição desses recursos;

III – aos valores e limites máximos de 
subvenção;

IV – ao estabelecimento dos critérios 
adicionais de priorização da concessão da 
subvenção econômica; e

V – ao estabelecimento das condições 
operacionais para pagamento e controle da 
subvenção econômica.

Art. 9º A gestão operacional dos recursos 
de subvenção do PNHU será efetuada pela 
Caixa Econômica Federal.

Parágrafo único. Os Ministros de Esta-
do das Cidades e da Fazenda, fixarão em ato 
conjunto, a remuneração da Caixa Econômica 
Federal pelas atividades exercidas no âmbito 
do PNHU.

Art. 10. Compete aos Ministérios da Fazenda e 
das Cidades a regulamentação e gestão do PNHU no 
âmbito das suas respectivas competências.

Seção III 
Do Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR

Art. 11. O Programa Nacional de Habitação Ru-
ral – PNHR tem como finalidade subsidiar a produção 
ou a aquisição de moradia aos agricultores familiares, 
definidos nos termos do art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 
de julho de 2006, e trabalhadores rurais.

Parágrafo único. A assistência técnica deve fazer 
parte da composição de custos do PNHR.

Art. 12. Fica a União autorizada a conceder sub-
venção econômico no âmbito do PNHR até o montante 
de R$500.000.000,00 milhões de reais.
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Parágrafo único. Enquanto não efetivado o aporte 
de recursos de que trata o caput, caso o agente opera-
dor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
tenha suportado ou venha a suportar, com recursos 
das disponibilidades atuais do referido fundo, a parcela 
da subvenção econômica de que trata o caput, terá 
direito ao ressarcimento das quantias desembolsadas, 
devidamente atualizadas pela taxa Selic.

Art. 13. A subvenção econômica de que trata o 
art. 12 será concedida somente no ato da contratação 
da operação de financiamento, com o objetivo de:

I – facilitar a aquisição do imóvel resi-
dencial;

II – complementar o valor necessário a 
assegurar o equilíbrio econômico-financeiro 
das operações de financiamento realizadas 
pelos agentes financeiros; ou

III – complementar a remuneração do 
agente financeiro, nos casos em que o subsídio 
não esteja vinculado a financiamento.

§ 1º A subvenção econômica no âmbito 
do PNHR será concedida uma única vez para 
cada beneficiário final e será cumulativa, até 
o limite máximo a ser fixado em ato do Poder 
Executivo, com os descontos habitacionais con-
cedidos com recursos do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), nas operações 
de financiamento realizadas na forma do art. 
9º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.

§ 2º A subvenção poderá ser cumulati-
va com subsídios concedidos no âmbito de 
programas habitacionais dos estados, Distrito 
Federal ou municípios.

§ 3º A concessão da subvenção econô-
mica deverá guardar proporcionalidade com 
a renda familiar e o valor do imóvel, além de 
considerar as diferenças regionais.

Art. 14. Em casos de utilização dos recursos da 
subvenção de que trata o art. 12 em finalidade diver-
sa da definida nesta lei, ou em desconformidade ao 
disposto no art. 13, será exigida a devolução ao erário 
do valor da subvenção concedida, acrescido de juros 
e atualização monetária, com base na remuneração 
dos recursos que serviram de lastro à concessão da 
subvenção, sem prejuízo das penalidades previstas 
em lei.

Art. 15. O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta Seção, especialmente no que concerne 
à definição das diretrizes e condições gerais de ope-
ração, gestão, acompanhamento, controle e avaliação 
do PNHR.

Art. 16. A gestão operacional do PNHR será efe-
tuada pela Caixa Econômica Federal.

Parágrafo único. Os Ministros de Estado das Ci-
dades e da Fazenda fixarão, em ato conjunto, a remu-
neração da Caixa Econômica Federal pelas atividades 
exercidas no âmbito do PNHR.

Art. 17. Compete aos Ministérios da Fazenda e 
das Cidades a regulamentação e gestão do PNHR no 
âmbito das suas respectivas competências.

Seção IV 
Das Transferências de Recursos  

por parte da União e da Subvenção  
para Municípios de Pequeno Porte

Art. 18. Fica a União autorizada a transferir recur-
sos para o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), 
até o limite de R$14.000.000.000,00 (quatorze bilhões 
de reais), e para o Fundo de Desenvolvimento Social 
(FDS), até o limite de R$500.000.000,00 (quinhentos 
milhões de reais).

§ 1º A liberação dos recursos pela União será 
efetuada no âmbito do PMCMV.

§ 2º Enquanto não efetivado o apode de recursos 
de que trata o caput, caso o agente operador do FAR 
tenha utilizado ou venha a utilizar as disponibilidades 
atuais do referido fundo, em contratações no âmbito 
do PMCMV, terá o FAR direito ao ressarcimento das 
quantias desembolsadas, devidamente atualizadas 
pela taxa Selic.

Art. 19. Fica a União autorizada a conceder subven-
ção econômica, no montante de até R$1.000.000.000,00 
(um bilhão de reais), para implementação do PMCMV 
em municípios com população de até 50 (cinquenta) 
mil habitantes e atendimento a beneficiários com ren-
da familiar mensal de até três salários mínimos, por 
meio de instituições financeiras autorizadas pelo Banco 
Central do Brasil ou de agentes financeiros do Sistema 
Financeiro da Habitação (SFH).

§ 1º Os recursos referidos no caput serão aloca-
dos mediante oferta pública às instituições financeiras 
e aos agentes financeiros, a critério dos Ministérios da 
Fazenda e das Cidades.

§ 2º Cada instituição financeira ou agente finan-
ceiro participante só poderá receber recursos até o 
máximo de 15% (quinze por cento) do total ofertado 
em cada oferta pública.

§ 3º A regulamentação deste artigo disporá ne-
cessariamente sobre os seguintes aspectos:

I – os valores e limites das subvenções 
individualizadas a serem destinadas a cada 
beneficiário;
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II – a remuneração das instituições fi-
nanceiras ou dos agentes financeiros pelas 
operações realizadas;

III – as condições e modalidades de ofer-
tas públicas de cotas de subvenções, como 
também sua quantidade;

IV – a tipologia e o padrão das moradias 
e da infraestrutura urbana;

V – a permissão pelo Banco Central do 
Brasil, na esfera de sua competência e a seu 
exclusivo critério e discrição, para que as insti-
tuições financeiras referidas no caput possam 
realizar operações no âmbito do PMCMV;

VI – a atribuição ao Conselho Monetá-
rio Nacional (CMN) para definir as instituições 
financeiras e os agentes financeiros do SFH 
referidos no caput, e

VII – a permissão pelos Ministérios da 
Fazenda e das Cidades, na esfera de sua com-
petência e a seu exclusivo critério, para que as 
instituições financeiras e os agentes financeiros 
do SFH definidos pelo CMN possam realizar 
operações no âmbito do PMCMV.

§ 4º Os Estados e os Municípios pode-
rão complementar o valor dos repasses com 
créditos tributários, benefícios fiscais, bens ou 
serviços economicamente mensuráveis, assis-
tência técnica ou recursos financeiros.

§ 5º A aplicação das condições previstas 
neste artigo dar-se-á sem prejuízo da possibi-
lidade de atendimento aos Municípios de que 
trata o caput por outras formas admissíveis 
no âmbito do PMCMV.

SEÇÃO V 
Do Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHab

Art. 20. Fica a União autorizada a participar, até 
o limite de R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), 
de Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab), 
que terá por finalidades:

I – garantir o pagamento aos agentes 
financeiros de prestação mensal de finan-
ciamento habitacional, no âmbito do Sistema 
Financeiro da Habitação, devida por mutuá-
rio final, em caso de desemprego e redução 
temporária da capacidade de pagamento, para 
famílias com renda mensal de até dez salários 
mínimos; e

II – assumir o saldo devedor do financia-
mento imobiliário em caso de morte e invalidez 
permanente, e as despesas de recuperação 
relativas a danos físicos ao imóvel para mu-

tuários com renda familiar mensal de até dez 
salários mínimos.

§ 1º As condições e os limites das cober-
turas de que tratam os incisos 1 e II deste artigo 
serão definidos no estatuto do FGHab.

§ 2º O FGHab terá natureza privada e 
patrimônio próprio dividido em cotas, separa-
do do patrimônio dos cotistas.

§ 3º Constituem patrimônio do FGHab:
I – os recursos oriundos da integralização 

de cotas pela União e pelos agentes financeiros 
que optarem por aderir às coberturas previstas 
nos incisos I e II do caput deste artigo:

II – os rendimentos obtidos com a apli-
cação das disponibilidades financeiras em tí-
tulos públicos federais e em ativos com lastro 
em créditos de base imobiliária, cuja aplicação 
esteja prevista no estatuto social; e

III – os recursos provenientes da recupe-
ração de prestações honradas com recursos 
do FGHab;

IV – as comissões cobradas com fun-
damento nos incisos I e II do caput deste 
artigo;

V – outras fontes de recursos definidas 
no estatuto do fundo.

§ 4º Os agentes financeiros que optarem 
por aderir à cobertura do FGHab deverão in-
tegralizar cotas proporcionais ao valor do fi-
nanciamento para o mutuário final, na forma 
definida pelo estatuto.

§ 5º A integralização de cotas pela União 
será autorizada por decreto e poderá ser reali-
zada, a critério do Ministério da Fazenda:

I – em moeda corrente;
II – em títulos públicos;
III – por meio de suas participações mi-

noritárias; ou
IV – por meio de ações de sociedades 

de economia mista federais excedentes ao 
necessário para manutenção de seu controle 
acionário.

§ 6º O FGHab terá direitos e obrigações 
próprias, pelas quais responderá com seu 
patrimônio, não respondendo os cotistas por 
qualquer obrigação do Fundo, salvo pela inte-
gralização das cotas que subscreverem.

Art. 21. É facultada a constituição de patrimônio 
de afetação para a cobertura de que trata o inciso II 
do caput do art. 20, que não se comunicará com o 
restante do patrimônio do FGHab, ficando vinculado 
exclusivamente à garantia da respectiva cobertura, 
não podendo ser objeto de penhora, arresto, seques-
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tro, busca e apreensão ou qualquer ato de constrição 
judicial decorrente de outras obrigações do Fundo.

Parágrafo único. A constituição do patrimônio de 
afetação será feita por registro em cartório de registro 
de títulos e documentos.

Art. 22. O FGHab não pagará rendimentos a seus 
cotistas, assegurando-se a qualquer deles o direito 
de requerer o resgate total ou parcial de suas cotas, 
correspondente ao montante de recursos financeiros 
disponíveis ainda não vinculados ás garantias já con-
tratadas, fazendo-se a liquidação com base na situação 
patrimonial do Fundo.

Art. 23. Os rendimentos auferidos pela cadeira 
do FGHab não se sujeitam à incidência de imposto 
de renda na fonte, devendo integrar a base de cálculo 
dos impostos e contribuições devidos pela pessoa ju-
rídica, na forma da legislação vigente, quando houver 
o resgate de cotas, total ou parcial, ou na dissolução 
do Fundo.

Art. 24. O FGHab será criado, administrado, ge-
rido e representado judicial e extrajudicialmente por 
instituição financeira controlada direta ou indiretamen-
te pela União, com observância das normas a que se 
refere o inciso XXII do art. 40 da Lei nº 4.595, de 31 
de dezembro de 1964.

§ 1º A representação da União na assembléia 
de cotistas dar-se-á na forma do inciso V do art. 10 do 
Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967.

§ 2º Caberá à instituição financeira de que trata 
o caput deste artigo, na forma estabelecida no esta-
tuto do Fundo:

I – deliberar sobre a gestão e alienação 
dos bens e direitos do FGHab, zelando pela 
manutenção de sua rentabilidade e liquidez, 
após autorização dos cotistas;

II – receber comissão pecuniária, em 
cada operação, do agente financeiro conce-
dente do crédito, que poderá exigi-la do mu-
tuário, desde que o valor cobrado do mutuá-
rio, somado a outras eventuais cobranças de 
caráter securitário, não ultrapasse 10% (dez 
por cento) da prestação mensal.

§ 3º A instituição financeira a que se 
refere o caput deste artigo fará jus à remu-
neração pela administração do FGHab, a ser 
estabelecida no estatuto do Fundo.

§ 4º O estatuto do FGHab será proposto 
pela instituição financeira e aprovado em as-
sembléia de cotistas.

Art. 25. Fica criado o Comitê de Participação no 
Fundo Garantidor da Habitação Popular (CPFGHab), 

órgão colegiado com composição e competência es-
tabelecidas em ato do Poder Executivo.

§ 1º O CPFGHab contará com representantes do 
Ministério da Fazenda, que o presidirá, do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Casa Civil 
da Presidência da República.

§ 2º O estatuto do FGHab deverá ser examinado 
previamente pelo CPFGHab antes de sua aprovação 
na assembléia de cotistas.

Art. 26. O FGHab não contará com qualquer tipo 
de garantia ou aval por parte do setor público e res-
ponderá por suas obrigações até o limite dos bens e 
direitos integrantes de seu patrimônio.

Art. 27. A garantia de que trata o inciso I do ca-
put do art. 20 será prestada mediante as seguintes 
condições:

I – limite de cobertura, incluindo o nú-
mero de prestações cobertas, a depender da 
renda familiar do mutuário, verificada no ato 
da contratação;

II – período de carência definido pelo 
estatuto;

III – retorno das prestações honradas 
pelo Fundo na forma contratada com o mu-
tuário final, imediatamente após o término de 
cada período de utilização da garantia, dentro 
do prazo remanescente do financiamento ha-
bitacional ou com prorrogação do prazo inicial, 
atualizadas pelos mesmos índices previstos 
no contrato de financiamento; e

IV – risco de crédito compartilhado entre 
o Fundo e os agentes financeiros nos percen-
tuais, respectivamente, de noventa e cinco e 
cinco por cento, a ser absorvido após esgo-
tadas medidas de cobrança e execução dos 
valores honrados pelo FGHab.

Art. 28. Os financiamentos imobiliários garanti-
dos pelo FGHab, na forma do inciso II do caput do 
art. 20, serão dispensados da contratação de seguro 
com cobertura de Morte, Invalidez Permanente (MIP) 
e Danos Físicos ao Imóvel (DFI).

Art. 29. O FGHab concederá garantia para até 
seiscentos mil financiamentos imobiliários contratados 
exclusivamente no âmbito do PMCMV.

Art. 30. As coberturas do FGHab, descritas no art. 
20, serão prestadas às operações de financiamento 
habitacional que obedeçam às seguintes condições:

I – aquisição de imóveis novos, com va-
lores de financiamento limitados aos definidos 
no estatuto do Fundo;
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II – cobertura para somente um único 
imóvel financiado por mutuário no âmbito do 
Sistema Financeiro da Habitação; e

III – previsão da cobertura pelo FGHab 
expressa em cláusula específica dos contratos 
celebrados entre os agentes financeiros e os 
mutuários finais.

Parágrafo único. O estatuto do FGHab 
definirá o prazo das coberturas oferecidas 
pelo Fundo.

Art. 31. A dissolução do FGHab ficará condi-
cionada à prévia quitação da totalidade dos débitos 
garantidos.

Art. 32. Dissolvido o FGHab, o seu patrimônio 
será distribuído entre os cotistas, na proporção de 
suas cotas, com base na situação patrimonial à data 
da dissolução.

Seção VI 
Da Subvenção Econômica ao Banco Nacional  

de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES

Art. 33. Fica a União autorizada a conceder sub-
venção econômica ao BNDES, sob a modalidade de 
equalização de taxas de juros e outros encargos finan-
ceiros, especificamente nas operações de financiamen-
to de linha especial para infraestrutura em projetos de 
habitação popular.

§ 1º O volume de recursos utilizado para a linha 
de que dispõe o caput deste artigo não pode superar 
R$5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais).

§ 2º A equalização de juros de que trata o caput 
deste artigo corresponderá ao diferencial entre o cus-
to da fonte de captação do BNDES e o custo da linha 
para a instituição financeira oficial federal.

Art. 34. A concessão da subvenção de equalização 
de juros obedecerá aos limites e normas operacionais 
a serem estabelecidos pelo Conselho Monetário Na-
cional, especialmente no que diz respeito a custos de 
captação e de aplicação dos recursos.

Seção VII 
Disposições Complementares

Art. 35. Os contratos e registros efetivados no 
âmbito do PMCMV serão formalizados, preferencial-
mente, em nome da mulher.

Art. 36. Os lotes destinados à construção de mo-
radias no âmbito do PMCMV não poderão ser objeto 
de remembramento, devendo tal proibição constar ex-
pressamente dos contratos celebrados.

Parágrafo único. A vedação estabelecida no ca-
put perdurará pelo prazo de quinze anos, contados a 
partir da celebração do contrato.

CAPÍTULO II 
Do Registro Eletrônico e das  

Custas e Emolumentos

Art. 37. Os serviços de registros públicos de que 
trata a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, ob-
servados os prazos e condições previstas em regula-
mento, instituirão sistema de registro eletrônico.

Art. 38. Os documentos eletrônicos apresentados 
aos serviços de registros públicos ou por eles expedi-
dos deverão atender aos requisitos da Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira (ICP) e à arquitetura 
e-PING (Padrões de Interoperabilidade de Governo 
Eletrônico), conforme regulamento.

Parágrafo único. Os serviços de registros públi-
cos disponibilizarão serviços de recepção de títulos e 
de fornecimento de informações e certidões em meio 
eletrônico.

Art. 39. Os atos registrais praticados a partir da 
vigência da Lei nº 6.015, de 1973, serão inseridos no 
sistema de registro eletrônico, no prazo de até cinco 
anos a contar da publicação desta lei.

Parágrafo único. Os atos praticados e os docu-
mentos arquivados anteriormente à vigência da Lei 
nº 6.015, de 1973, deverão ser inseridos no sistema 
eletrônico.

Art. 40. Serão definidos em regulamento os re-
quisitos quanto a cópias de segurança de documentos 
e livros escriturados de forma eletrônica.

Art. 41. A partir da implementação do sistema de 
registro eletrônico de que trata o art. 37, os serviços 
de registros públicos disponibilizarão ao Poder Execu-
tivo federal, por meio eletrônico e sem ônus, o acesso 
às informações constantes de seus bancos de dados, 
conforme regulamento.

Art. 42. As custas e emolumentos devidos pelos 
atos de abertura de matrícula, registro de incorporação, 
parcelamento do solo, averbação de construção, ins-
tituição de condomínio, registro da cada de habite-se 
e demais atos referentes à construção de empreendi-
mentos no âmbito do PMCMV serão reduzidas em:

I – noventa por cento para a construção 
de unidades habitacionais de até R$60.000,00 
(sessenta mil reais);

II – oitenta por cento para a construção de 
unidades habitacionais de R$60.000,01 (ses-
senta mil reais e um centavo) a R$80.000,00 
(oitenta mil reais); e

III – setenta e cinco por cento para a 
construção de unidades habitacionais de 
R$80.000,01 (oitenta mil reais e um centavo) 
a R$130.000,00 (cento e trinta mil reais).
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Art. 43. Não serão devidas custas e emolumentos 
referentes a escritura pública, quando esta for exigida, 
ao registro da alienação de imóvel e de correspon-
dentes garantias reais, e aos demais atos relativos ao 
primeiro imóvel residencial adquirido ou financiado, no 
âmbito do PMCMV, pelo beneficiário com renda familiar 
mensal de até três salários mínimos.

Parágrafo único. As custas e emolumentos de 
que trata o caput, no âmbito do PMCMV, serão re-
duzidas em:

I – oitenta por cento, quando os imóveis 
residenciais forem destinados aos beneficiá-
rios com renda familiar mensal superior a seis 
e até dez salários mínimos; e

II – noventa por cento, quando os imóveis 
residenciais forem destinados aos beneficiários 
com renda familiar mensal superior a três e 
igual ou inferior a seis salários mínimos.

Art. 44. Os cartórios que não cumprirem o dis-
posto nos arts. 42 e 43 ficarão sujeitos à multa no valor 
de 100.000,00 bem como a outras sanções previstas 
na Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994.

Art. 45. O Regulamento disporá sobre as condi-
ções e as etapas mínimas, bem como os prazos má-
ximos, a serem cumpridos pelos serviços de registros 
públicos, com vistas à efetiva implementação do sistema 
de registro eletrônico de que trata o art. 37.

CAPÍTULO III 
Da Regularização Fundiária 
 de Assentamentos Urbanos

Seção I 
Disposições Preliminares

Art. 46. A regularização fundiária consiste no 
conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambien-
tais e sociais que visam à regularização de assenta-
mentos irregulares e a titulação de seus ocupantes; 
de modo a

Garantir o direito social à moradia, o pleno de-
senvolvimento das funções sociais da propriedade 
urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente 
Equilibrado.

Art. 47. Para efeitos da regularização fundiária 
de assentamentos urbanos, considera-se:

I – área urbana: parcela do território, con-
tínua ou não, incluída no perímetro urbano pelo 
Plano Diretor ou por lei municipal específica;

II – área urbana consolidada: parcela 
da área urbana com densidade demográfica 
superior a cinqüenta habitantes por hectare 
e malha viária implantada, e que tenha, no 

mínimo, dois dos seguintes equipamentos de 
infra-estrutura urbana implantados:

a) drenagem de águas pluviais urba-
nas;

b) esgotamento sanitário;
c) abastecimento de água potável;
d) distribuição de energia elétrica; ou
e) limpeza urbana, coleta e manejo de 

resíduos sólidos.
III – demarcação urbanística: procedimen-

to administrativo pelo qual o Poder Público, no 
âmbito da regularização fundiária de interesse 
social, demarca imóvel de domínio público ou 
privado, definindo seus limites, área, localiza-
ção e confrontantes, com a finalidade de iden-
tificar seus ocupantes e qualificar a natureza 
e o tempo das respectivas posses;

IV – legitimação de posse: ato do Poder 
Público destinado a conferir título de reconhe-
cimento de posse de imóvel objeto de demar-
cação urbanística, com a identificação do ocu-
pante e do tempo e natureza da posse;

V – Zona Especial de Interesse Social 
(ZEIS): parcela de área urbana instituída pelo 
Plano Diretor ou definida por outra lei muni-
cipal, destinada predominantemente à mo-
radia de população de baixa renda e sujeita 
a regras específicas de parcelamento, uso e 
ocupação do solo;

VI – assentamentos irregulares: ocupa-
ções inseridas em parcelamentos informais 
ou irregulares, localizadas em áreas urbanas 
públicas ou privadas, utilizadas predominan-
temente para fins de moradia;

VII – regularização fundiária de interes-
se social:

Regularização fundiária de assentamentos irre-
gulares ocupados, predominantemente, por população 
de baixa renda, nos casos:

a) em que tenham sido preenchidos os 
requisitos para usucapião ou concessão de 
uso especial para fins de moradia;

b) de imóveis situados em ZEIS; ou
c) de áreas da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios declaradas 
de interesse para implantação de projetos de 
regularização fundiária de interesse social;

VIII – regularização fundiária de interes-
se específico: Regularização fundiária quando 
não caracterizado o interesse social nos ter-
mos do inciso VII.
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Art. 48. Respeitadas as diretrizes gerais da polí-
tica urbana estabelecidas na Lei nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001 à regularização fundiária observará os 
seguintes princípios:

I – ampliação do acesso a terra urbaniza-
da pela população de baixa renda, com priori-
dade para sua permanência na área ocupada, 
assegurados o nível adequado de habitação e 
a melhoria das condições de sustentabilidade 
urbanística, social e ambiental; 

II – articulação com as políticas setoriais 
de habitação, de meio ambiente, de sanea-
mento básico e de mobilidade urbana, nos 
diferentes níveis de governo e com as iniciati-
vas públicas e privadas, voltadas à integração 
social e à geração de emprego e renda;

III – participação dos interessados em to-
das as etapas do processo de regularização;

IV – estímulo à resolução extrajudicial 
de conflitos; 

V – concessão do título preferencialmente 
para a mulher; e 

Art. 49. Observado o disposto nesta Lei e na Lei 
nº 10.257, de 2001, o Município poderá dispor sobre 
o procedimento de regularização fundiária em seu 
território.

Parágrafo único. A ausência da regulamenta-
ção prevista no caput não obsta a implementação da 
regularização fundiária.

Art. 50.  A regularização fundiária poderá ser 
promovida pela União: Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios e também por:

I – seus beneficiários, individual ou co-
letivamente; e 

II – cooperativas habitacionais, associa-
ções de moradores, fundações, organizações 
sociais, organizações da sociedade civil de 
interesse público ou outras associações ci-
vis que tenham por finalidade atividades nas 
áreas de desenvolvimento urbano ou regula-
rização fundiária. 

Art. 51. O projeto de regularização fundiária de-
verá definir, no mínimo, os seguintes elementos:

I – as áreas ou lotes a serem regulariza-
dos e, se houver necessidade, as edificações 
que serão relocadas;

II – as vias de circulação existentes ou 
projetadas e, se possível, as outras áreas des-
tinadas a uso público; 

III – as medidas necessárias para a pro-
moção da sustentabilidade urbanística, so-
cial e ambiental da área ocupada, incluindo 

as compensações urbanísticas e ambientais 
previstas em lei;

IV – as condições para promover a segu-
rança da população em situações de risco; e

V – as medidas previstas para adequa-
ção da infra-estrutura básica.

§ 1º O projeto de que trata o caput não 
será exigido para o registro da sentença de 
usucapião, da sentença declaratória ou da 
planta, elaborada para outorga administrati-
va, de concessão de uso especial para fins 
de moradia. 

§ 2º O Município definirá os requisitos 
para elaboração do projeto de que trata o ca-
put, no que se refere aos desenhos, ao me-
morial descritivo e ao cronograma físico de 
obras e serviços a serem realizados.

§ 3º A regularização fundiária pode ser 
implementada por etapas. 

Art. 52. Na regularização fundiária de assen-
tamentos consolidados anteriormente à publicação 
desta Lei, o Município poderá autorizar a redução do 
percentual de áreas destinadas ao uso público e da 
área mínima dos lotes definidos na legislação de par-
celamento do solo urbano.

SEÇÃO II 
Da Regularização Fundiária de Interesse Social

Art. 53. A regularização fundiária de interesse 
social depende da análise e da aprovação, pelo Mu-
nicípio, do projeto de que trata o art. 51.

Parágrafo único. A aprovação municipal prevista 
no caput corresponde ao licenciamento ambiental e 
urbanístico do projeto de regularização fundiária de in-
teresse social, desde que o Município tenha conselho 
de meio ambiente e órgão ambiental capacitado.

Art. 54. O projeto de regularização fundiária de 
interesse social deverá considerar as características 
da ocupação e da área ocupada para definir parâme-
tros urbanísticos e ambientais específicos, além de 
identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas 
destinadas a uso público.

§ 1º O Município poderá, por decisão motivada, 
admitir a regularização fundiária de interesse social 
em Áreas de Preservação Permanente, ocupadas até 
31 de dezembro de 2007 e inseridas em área urba-
na consolidada, desde que estudo técnico comprove 
que esta intervenção implica a melhoria das condi-
ções ambientais em relação à situação de ocupação 
irregular anterior.

§ 2º O estudo técnico referido no § 1º deverá ser 
elaborado por profissional legalmente habilitado, com-
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patibilizar-se com o projeto de regularização fundiária 
e conter, no mínimo, os seguintes elementos:

I – caracterização da situação ambiental 
da área a ser regularizada;

II – especificação dos sistemas de sa-
neamento básico;

III – proposição de intervenções para 
o controle de riscos geotécnicos e de inun-
dações;

IV – recuperação de áreas degradadas e 
daquelas não passíveis de regularização;

V – comprovação da melhoria das con-
dições de sustentabilidade urbano-ambiental, 
considerados o uso adequado dos recursos 
hídricos e a proteção das unidades de con-
servação, quando for o caso;

VI – comprovação da melhoria da ha-
bitabilidade dos moradores propiciada pela 
regularização proposta; e

VII – garantia de acesso público às praias 
e aos corpos d’água, quando foro caso.

Art. 55. Na regularização fundiária de interesse 
social, caberá ao Poder Público, diretamente ou por 
meio de seus concessionários ou permissionários de 
serviços públicos, a implantação do sistema viário e 
da infraestrutura básica, previstos no art. 2º, § 6º, da 
Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, ainda que 
promovida pelos legitimados previstos nos incisos I e 
II do art. 50.

Parágrafo único. A realização de obras de im-
plantação de infraestrutura básica e de equipamentos 
comunitários pelo Poder Público, bem como sua manu-
tenção, pode ser realizada mesmo antes de concluída 
a regularização jurídica das situações dominiais dos 
imóveis.

Art. 56. O Poder Público responsável pela regu-
larização fundiária de interesse social poderá lavrar 
auto de demarcação urbanística, com base no levan-
tamento da situação da área a ser regularizada e na 
caracterização da ocupação.

§ 1º O auto de demarcação urbanística deve ser 
instruído com:

I – planta e memorial descritivo da área 
a ser regularizada, nos quais constem suas 
medidas perimetrais, área total, confrontan-
tes, coordenadas preferencialmente georre-
ferenciadas dos vértices definidores de seus 
limites, bem como seu número de matricula 
ou transcrição e a indicação do proprietário, 
se houver;

II – planta de sobreposição do imóvel 
demarcado com a situação da área constante 
no registro de imóveis; e

III – certidão da matrícula ou transcrição 
da área a ser regularizada, emitida pelo regis-
tro de imóveis ou, diante de sua inexistência, 
das circunscrições imobiliárias anteriormente 
competentes.

§ 2º Na possibilidade de a demarcação urbanís-
tica abranger área pública ou com ela confrontar, o 
Poder Público deverá notificar previamente os órgãos 
responsáveis pela administração patrimonial dos de-
mais entes federados, para que informem se detêm a 
titularidade da área, no prazo de trinta dias.

§ 3º Na ausência de manifestação no prazo pre-
visto no § 2º, o Poder Público dará continuidade à de-
marcação urbanística.

§ 4º No que se refere a áreas de domínio da União, 
aplicar-se-á o disposto na Seção III-A, do Decreto-Lei 
nº 9.760, de 5 de dezembro de 1946, inserida pela Lei 
nº 11.481, de 31 de maio de 2007, e, nas áreas de do-
mínio dos Estados, Distrito Federal ou Municípios, a 
sua respectiva legislação patrimonial.

Art. 57. Encaminhado o auto de demarcação urba-
nística ao registro de imóveis, o oficial deverá proceder 
às buscas para identificação do proprietário da área a 
ser regularizada e de matriculas ou transcrições que 
a tenham por objeto.

§ 1º Realizadas as buscas, o oficial do registro 
de imóveis deverá notificar pessoalmente o proprietá-
rio da área e, por edital, os confrontantes e eventuais 
interessados para, querendo, apresentarem, no prazo 
de quinze dias, impugnação à averbação da demar-
cação urbanística.

§ 2º Se o proprietário não for localizado nos en-
dereços constantes do registro de imóveis ou naqueles 
fornecidos pelo Poder Público, a notificação do proprie-
tário será realizada por edital.

§ 3º São requisitos para a notificação por edital:

I – resumo do auto de demarcação urba-
nística, com a descrição que permita a identi-
ficação da área a ser demarcada e seu dese-
nho simplificado;

II – publicação do edital, no prazo máxi-
mo de sessenta dias, uma vez pela imprensa 
oficial e uma vez em jornal de grande circu-
lação local; e

III – determinação do prazo de quinze 
dias para apresentação de impugnação à aver-
bação da demarcação urbanística.
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§ 4º Decorrido o prazo sem impugnação, 
a demarcação urbanística deverá ser averbada 
na matrícula da área a ser regularizada.

§ 5º Não havendo matrícula da qual a 
área seja objeto, esta deverá ser aberta com 
base na planta e no memorial indicados no 
inciso I do § 1º do art. 56.

§ 6º Havendo impugnação, o oficial do 
registro de imóveis deverá notificar o Poder 
Público para que se manifeste no prazo de 
sessenta dias.

§ 7º O Poder Público poderá propor a al-
teração do auto de demarcação urbanística ou 
adotar qualquer outra medida que possa afastar 
a oposição do proprietário ou dos confrontan-
tes á regularização da área ocupada.

§ 8º Havendo impugnação apenas em 
relação à parcela da área objeto do auto de de-
marcação urbanística, o procedimento seguirá 
em relação à parcela não impugnada.

§ 9º O oficial de registro de imóveis de-
verá promover tentativa de acordo entre o im-
pugnante e o Poder Público.

§ 10. Não havendo acordo, a demarca-
ção urbanística será encerrada em relação à 
área impugnada.

Art. 58. A partir da averbação do auto de demar-
cação urbanística, o Poder Público deverá elaborar o 
projeto previsto no art. 51 e submeter o parcelamento 
dele decorrente a registro.

§ 1º Após o registro do parcelamento de que trata 
o caput, o Poder Público concederá título de legitima-
ção de posse aos ocupantes cadastrados.

§ 2º O título de que trata o § 1º será concedido 
preferencialmente em nome da mulher e registrado na 
matrícula do imóvel.

Art. 59. A legitimação de posse devidamente re-
gistrada constitui direito em favor do detentor da posse 
direta para fins de moradia.

Parágrafo único. A legitimação de posse será 
concedida aos moradores cadastrados pelo Poder 
Público, desde que:

I – não sejam concessionários, foreiros 
ou proprietários de outro imóvel urbano ou 
rural;

II – não sejam beneficiários de legitima-
ção de posse concedida anteriormente; e

III – os lotes ou fração ideal não sejam 
superiores a duzentos e cinquenta metros 
quadrados.

Art. 60. Sem prejuízo dos direitos decorrentes da 
posse exercida anteriormente, o detentor do título de 

legitimação de posse, após cinco anos de seu regis-
tro, poderá requerer ao oficial de registro de imóveis 
a conversão desse título em registro de propriedade, 
tendo em vista sua aquisição por usucapião, nos ter-
mos do art. 183 da Constituição.

§ 1º Para requerer a conversão prevista no caput, 
o adquirente deverá apresentar:

I – certidões do cartório distribuidor de-
monstrando a inexistência de ações em an-
damento que versem sobre a posse ou a pro-
priedade do imóvel;

II – declaração de que não possui outro 
imóvel urbano ou rural;

III – declaração de que o imóvel é utilizado 
para sua moradia ou de sua família; e

IV – declaração de que não teve reco-
nhecido anteriormente o direito à usucapião 
de imóveis em áreas urbanas.

§ 2º As certidões previstas no inciso I 
do § 1º serão relativas à totalidade da área e 
serão fornecidas pelo Poder Público.

SEÇÃO III 
Da Regularização Fundiária de Interesse Especifico

Art. 61. A regularização fundiária de interesse 
específico depende da análise e da aprovação do 
projeto de que trata o art. 51 pela autoridade licencia-
dora, bem como da emissão das respectivas licenças 
urbanística e ambiental.

§ 1º O projeto de que trata o caput deverá ob-
servar as restrições à ocupação de Áreas de Preser-
vação Permanente e demais disposições previstas na 
legislação ambiental.

§ 2º A autoridade licenciadora poderá exigir con-
trapartida e compensações urbanísticas e ambientais, 
na forma da legislação vigente.

Art. 62. A autoridade licenciadora deverá definir, 
nas licenças urbanística e ambiental da regularização 
fundiária de interesse específico, as responsabilidades 
relativas à implantação:

I – do sistema viário;
II – da infraestrutura básica;
III – dos equipamentos comunitários defi-

nidos no projeto de regularização fundiária; e
IV – das medidas de mitigação e de com-

pensação urbanística e ambiental eventual-
mente exigidas.

§ 1º A critério da autoridade licenciadora, 
as responsabilidades previstas no caput pode-
rão ser compartilhadas com os beneficiários 
da regularização fundiária de interesse espe-
cifico, com base na análise de, pelo menos, 
dois aspectos:
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I – os investimentos em infraestrutura e 
equipamentos comunitários já realizados pe-
los moradores; e

II – o poder aquisitivo da população a 
ser beneficiada.

§ 2º As medidas de mitigação e de com-
pensação urbanística e ambiental exigidas na 
forma do inciso IV do caput deverão integrar 
termo de compromisso, firmado perante as 
autoridades responsáveis pela emissão das 
licenças urbanística e ambiental, ao qual se ga-
rantirá força de título executivo extrajudicial.

Art. 63. Excepcionalmente, durante o prazo de até 
dois anos, poderão ser aplicadas, no Distrito Federal, 
as regras da Seção II deste Capítulo para a regulari-
zação de assentamentos urbanos ou parcelamentos 
do solo informais, que reúnam cumulativamente as 
seguintes características:

I – situarem-se em áreas de domínio 
público ou predominantemente de domínio 
público;

II – forem ocupados predominantemen-
te por população que tenha o imóvel irregular 
como único imóvel residencial, independente-
mente da renda familiar.

SEÇÃO IV 
Do Registro da Regularização Fundiária

Art. 64. O registro do parcelamento resultante 
do projeto de regularização fundiária de interesse es-
pecífico deverá ser requerido ao registro de imóveis, 
nos termos da legislação em vigor e observadas as 
disposições previstas neste Capítulo.

Art. 65. O registro do parcelamento resultante do 
projeto de regularização fundiária de interesse social 
deverá ser requerido ao registro de imóveis, acompa-
nhado dos seguintes documentos:

I – certidão atualizada da matricula do 
imóvel;

II – projeto de regularização fundiária 
aprovado;

III – instrumento de instituição e conven-
ção de condomínio,se for o caso; e

IV – no caso das pessoas jurídicas re-
lacionadas no inciso II do art. 50, certidão 
atualizada de seus atos constitutivos que de-
monstrem sua legitimidade para promover a 
regularização fundiária.

Art. 66. O registro do parcelamento resultante do 
projeto de regularização fundiária deverá importar:

I – na abertura de matrícula para toda 
a área objeto de regularização, se não hou-
ver; e

II – na abertura de matrícula para cada 
uma das parcelas resultantes do projeto de 
regularização fundiária.

Art. 67. As matrículas das áreas destinadas a uso 
público deverão ser abertas de ofício, com averbação 
das respectivas destinações e, se for o caso, das res-
trições administrativas convencionais ou legais.

Art. 68. Não serão cobradas custas e emolumen-
tos para o registro do auto de demarcação urbanística, 
do título de legitimação e de sua conversão em título 
de propriedade, e dos parcelamentos oriundos da re-
gularização fundiária de interesse social.

SEÇÃO V 
Disposições Gerais

Art. 69. Aplicam-se ao Distrito Federal todas as 
atribuições e prerrogativas dispostas neste Capítulo 
para os Estados e Municípios.

Art. 70. As matrículas oriundas de parcelamento 
resultante de regularização fundiária de interesse social 
não poderão ser objeto de remembramento.

Art. 71. As glebas parceladas para fins urbanos 
anteriormente a 19 de dezembro de 1979, que não 
possuírem registro, poderão ter sua situação jurídica 
regularizada, com o registro do parcelamento, desde 
que o parcelamento esteja implantado e integrado à 
cidade.

§ 1º A regularização prevista no caput pode en-
volver a totalidade ou parcelas da gleba.

§ 2º O interessado deverá apresentar certifica-
ção de que a gleba preenche as condições previstas 
no caput, bem como desenhos e documentos com as 
informações necessárias para a efetivação do registro 
do parcelamento.

CAPÍTULO IV 
Disposições Finais

Art. 72. Nas ações judiciais de cobrança ou exe-
cução de cotas de condomínio, de imposto sobre a pro-
priedade predial e territorial urbana ou de outras obri-
gações vinculadas ou decorrentes da posse do imóvel 
urbano, nas quais o responsável pelo pagamento seja 
o possuidor investido nos respectivos direitos aquisiti-
vos, assim como o usufrutuário ou outros titulares de 
direito real de uso, posse ou fruição, será notificado o 
titular do domínio pleno ou útil, inclusive o promitente 
vendedor ou fiduciário.

Art. 73. Serão assegurados no PMcMV:

I – condições de acessibilidade a todas 
as áreas públicas e de uso comum;
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II – disponibilidade de unidades adap-
táveis ao uso por pessoas com deficiência, 
com mobilidade reduzida e idosos, de acordo 
com a demanda;

III – condições de sustentabilidade das 
construções;

IV – uso de novas tecnologias constru-
tivas.

Art. 74. A Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, 
passada vigorar com as seguintes alterações:

I – nova redação para os incisos do art. 
8º:

“Art. 8º ...................................................  
I – pelos bancos múltiplos;
II – pelos bancos comerciais;
III – pelas caixas econômicas:
IV – pelas sociedades de crédito imo-

biliário;
V – pelas associações de poupança e 

empréstimo;
VI – pelas companhias hipotecárias:
VII – pelos órgãos federais, estaduais e 

municipais, inclusive sociedades de economia 
mista em que haja participação majoritária do 
Poder Público, que operem, de acordo com o 
disposto nesta Lei, no financiamento de habi-
tações e obras conexas;

VIII – pelas fundações, cooperativas e 
outras formas

associativas para construção ou aquisi-
ção da casa própria, sem finalidade de lucro, 
que se constituirão de acordo com as diretri-
zes desta lei:

IX – pelas caixas militares;
X – pelas entidades abertas de previdên-

cia complementar;
XI – pelas companhias securitizadoras 

de crédito imobiliário; e
XII – por outras instituições que venham 

a ser consideradas pelo Conselho Monetário 
Nacional como integrantes do Sistema Finan-
ceiro da Habitação. (NR)”

II – acréscimo dos arts. 15–A e 15–B:
“Art. 15 – A. É permitida a pactuação 

de capitalização de juros com periodicidade 
mensal nas operações realizadas pelas enti-
dades integrantes do Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH).

§ 1º No ato da contratação e sempre 
que solicitado pelo devedor será apresentado 
pelo credor, por meio de planilha de cálculo 
que evidencie de modo claro e preciso, e de 

fácil entendimento e compreensão, o seguinte 
conjunto de informações:

I – saldo devedor e prazo remanescente 
do contrato;

II – taxa de juros contratual, nominal e 
efetiva, nas periodicidades mensal e anual;

III – valores repassados pela instituição 
credora às seguradoras, a título de pagamento 
de prêmio de seguro pelo mutuário, por tipo 
de seguro;

IV – taxas, custas e demais despesas 
cobradas juntamente com a prestação, dis-
criminadas uma a uma;

V – somatório dos valores já pagos ou 
repassados relativos a:

a) juros;
b) amortização;
c) prêmio de seguro por tipo de seguro;
d) taxas, custas e demais despesas, dis-

criminando por tipo;
VI – valor mensal projetado das presta-

ções ainda não pagas, pelo prazo remanes-
cente do contrato, e o respectivo somatório, 
decompostos em juros e amortizações;

VII – valor devido em multas e demais 
penalidades contratuais quando houver atraso 
no pagamento da prestação.

§ 2º No cômputo dos valores de que trata 
o inciso VI do § 1º, a instituição credora deve 
desconsiderar os efeitos de eventual previsão 
contratual de atualização monetária do saldo 
devedor ou das prestações.”

“Art. 15–B. Nas operações de empréstimo 
ou financiamento realizadas por instituições 
integrantes do Sistema Financeiro da Habita-
ção, que prevejam pagamentos por meio de 
prestações periódicas, os sistemas de amorti-
zação do saldo devedor poderão ser livremente 
pactuados entre as partes.

§ 1º O valor presente do fluxo futuro das 
prestações, compostas de amortização do prin-
cipal e juros, geradas pelas operações de que 
trata o caput, deve ser calculado com a utili-
zação da taxa de juros pactuada no contrato, 
não podendo resultar em valor diferente ao do 
empréstimo ou do financiamento concedido.

§ 2º No caso de empréstimos e financia-
mentos com previsão de atualização monetária 
do saldo devedor ou das prestações, para fins 
de apuração do valor presente de que trata 
o § 1º, não serão considerados os efeitos da 
referida atualização monetária.
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§ 3º Nas operações de empréstimo ou 
financiamento de que dispõe o caput é obri-
gatório o oferecimento ao mutuário do Siste-
ma de Amortização Constante (SAC) e de, 
no mínimo, outro sistema de amortização que 
atenda o disposto nos §§1º e 2º, entre eles o 
Sistema de Amortização Crescente (SACRE) 
e o Sistema Francês de Amortização (Tabela 
Price).”

Art. 75. A Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I – nova redação para o parágrafo único 
do art. 17:

Art. 17 ...................................................  
Parágrafo único. O acesso ou envio de 

informações aos registros públicos, quando 
forem realizados por meio da rede mundial de 
computadores (Internet) deverão ser assinados 
com uso de certificado digital, que atenderá os 
requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira (ICP).

 ....................................................  (NR)”
II – acréscimo dos itens “41” no inciso I 

e “26” no inciso II do art. 167:
“Art.167 .................................................  
I –  .........................................................  
41. da legitimação de posse;
II –  ........................................................  
26. do auto de demarcação urbanística.
 .......................................................NR)”
III – acréscimo do inciso V no art. 221:
“Art.221 .................................................  
V – contratos ou termos administrativos, 

assinados com a União, Estados e Municí-
pios no âmbito de programas de regulariza-
ção fundiária, dispensado o reconhecimento 
de firma. (NR)”

IV – acréscimo do art. 237–A:
“Art. 237-A. Após o registro do parcela-

mento do solo ou da incorporação imobiliá-
ria, até a emissão da carta de habite- se, as 
averbações e registros relativos à pessoa do 
incorporador ou referentes a direitos reais de 
garantias, cessões ou demais negócios jurí-
dicos que envolvam o empreendimento, serão 
realizados na matricula de origem do imóvel 
e em cada uma das matriculas das unidades 
autônomas eventualmente abertas.

§ 1º Para efeito de cobrança de custas e 
emolumentos, as averbações e registros reali-
zados com base no caput serão considerados 
como ato de registro único, não importando a 

quantidade de unidades autônomas envolvidas 
ou de atos intermediários existentes.

§ 2º Nos registros decorrentes de proces-
so de parcelamento do solo ou de incorpora-
ção imobiliária, o registrador deverá observar 
o prazo máximo de quinze dias para o forne-
cimento do número do registro ao interessado 
ou a indicação das pendências a serem satis-
feitas para sua efetivação. (NR)”

Art. 76. O inciso VII do art. 20 da Lei nº 8.036, de 
11 de maio de 1990, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 20.  ................................................  
VII – pagamento total ou parcial do preço 

de aquisição de moradia própria, ou lote ur-
banizado de interesse social não construído, 
observadas as seguintes condições:

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

Art. 77. O inciso V do art. 4º da Lei nº 10.257, de 
10 de julho de 2001, passa a vigorar acrescido das 
seguintes alíneas t e u:

“Art. 4º  ..................................................
t) demarcação urbanística para fins de 

regularização fundiária;
u) legitimação de posse. (NR)”

Art. 78. O art. 2º da Medida Provisória nº 2.197-
43, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 2º Os agentes financeiros do SFH 
somente poderão conceder financiamentos 
habitacionais com cobertura securitária que 
preveja, no mínimo, cobertura aos riscos de 
morte e invalidez permanente do mutuário e 
de danos físicos ao imóvel.

§ 1º Para o cumprimento do disposto no 
caput, os agentes financeiros, respeitada a 
livre escolha do mutuário, deverão:

I – disponibilizar, na qualidade de estipu-
lante e beneficiário, uma quantidade mínima 
de apólices emitidas por entes seguradores 
diversos, que observem a exigência estabe-
lecida no caput,

II – aceitar apólices individuais apresen-
tadas pelos pretendentes ao financiamento, 
desde que a cobertura securitária prevista 
observe a exigência mínima estabelecida no 
caput e o ente segurador cumpra as condi-
ções estabelecidas pelo Conselho Nacional 
de Seguros Privados (CNSP), para apólices 
direcionadas a operações da espécie.
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§ 2º Sem prejuízo da regulamentação do 
seguro habitacional pelo CNSP, o Conselho 
Monetário Nacional estabelecerá as condições 
necessárias à implementação do disposto no 
§ 1º deste artigo, no que se refere ás obriga-
ções dos agentes financeiros. (NR)”

Art. 79. Até que a quantidade mínima a que se re-
fere o inciso II do § 1º do art. 2º da Medida Provisória nº 
2.197-43, de 2001, seja regulamentada pelo Conselho 

Monetário Nacional, os agentes financeiros poderão 
oferecer apenas uma apólice ao mutuário.

Art. 80. Ficam convalidados os atos do Conselho 
Monetário Nacional que relacionaram as instituições 
integrantes do Sistema Financeiro da Habitação.

Art. 81. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação oficial.

Sala das Sessões,  de  de 2009. – Deputado 
Henrique Eduardo Alves, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há ora-
dores inscritos para o encaminhamento?

Vamos à orientação de bancada.
O SR. EDUARDO SCIARRA – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 

Deputado.
O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM-PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
estamos fazendo um acordo, com a possibilidade de 
retirada de alguns destaques. Então, nosso Relator, De-
putado Henrique Eduardo Alves, está providenciando-
nos o texto definitivo, e eu solicitaria que pudéssemos, 
durante 5 minutos, aguardar essa definição, para que 
possamos encaminhar sem sobressaltos a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Bem, va-
mos aguardar, então. Vamos aguardar 5 minutos.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
também, do PSDB, fruto do entendimento havido, já 
anunciamos aqui ao Plenário que nos comprometemos 
a retirar nosso destaque tão logo possamos ter aces-
so ao texto final do nobre Relator Henrique Eduardo 
Alves, para que possamos com isso ter o zelo neces-
sário quanto àquilo que ficar, portanto, fixado no seu 
relatório final.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
tentar fazer os maiores acordos para retirar todos os 

destaques e votarmos de uma vez, rapidamente. Me-
nos o do Deputado Régis, não é? Fica só 1, portanto. 
Então, vamos tentar fazer isso, e aprovar rapidamente 
essa matéria.

O SR. MARCELO ITAGIBA – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 

palavra o Deputado Marcelo Itagiba.
O SR. MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB-RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
tenho uma grave denúncia a fazer a esta Casa, tendo 
em vista a constituição e a desarticulação, em parte, 
de um grupo neonazista, no Rio Grande do Sul, que 
tinha como objetivo articular candidaturas políticas e 
explodir sinagogas no território nacional. Não estava 
constituído única e exclusivamente no Rio Grande do 
Sul, mas também nos Estados de Santa Catarina e 
de São Paulo. 

Há uma grave ameaça ao Estado Democrático 
de Direito quando se pretende atacar todos aqueles 
que não são – como eles consideram – raça superior. 
Portanto, Sr. Presidente, meu protesto e minha solici-
tação a V.Exa. de que, com base no art. 38 do Regi-
mento da Câmara dos Deputados, constitua uma Co-
missão Externa para acompanhar esses trabalhos de 
investigação, para que o Estado como um todo possa 
dar a resposta devida a esses neonazistas que hoje 
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pretendem articular-se e disseminar o ódio no territó-
rio nacional. 

Assim, peço a V.Exa. que, por ato de ofício, cons-
titua uma Comissão Especial, com base no art. 38, 
para o acompanhamento dessa importante e relevan-
te questão, que está incrustada em mais de 1 Estado 
da Federação.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presi-

dente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 

palavra o Líder Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-

DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, na mesma linha, encaminhamos um destaque 
há pouco à Mesa para a Emenda nº 279, de autoria 
do Deputado Dr. Ubiali, que autoriza o financiamento 
para aquisição de equipamentos de energia solar. Aliás, 
isso foi levantado numa reunião com a participação do 
Presidente Lula. Mas estamos aguardando o texto do 
Relator, que se comprometeu a acolher essa emenda, 
e aí, em seguida, retiraremos o destaque de bancada 
para a emenda de autoria do Deputado Dr. Ubiali.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós também, 
do PPS, por orientação do nosso Líder, Deputado Fer-
nando Coruja, temos disposição de retirar nossos des-
taques, mas só estamos querendo – e é lógico que isso 
se faça – dar a nossa palavra final a partir daqueles 
que serão exatamente os aperfeiçoamentos feitos pelo 
nosso Relator, que está cumprindo um papel extraor-
dinário, o Deputado Henrique Eduardo Alves.

Então, eu acho que o encaminhamento é o pro-
posto por V.Exa. há poucos instantes, o de nós sus-
tarmos a sessão ou deixarmos espaço para breves 
comunicações, darmos um tempo, até para que o 
Relator, em 5 ou 10, possa pronunciar-se, e em se-
guida encaminharmos da forma mais adequada, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem. 
Temos um prazo.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presi-
dente...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 
Deputado Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
alguns dias atrás alguns jornais noticiaram equivoca-
damente que a mãe do Deputado Ciro Gomes teria 
viajado com créditos da Câmara dos Deputados, o que 
levou o Deputado a usar este microfone e desmentir 
a informação.

No entanto, esse assunto retornou há 2 dias, e eu 
quero aqui ler uma nota da TAM, da companhia aérea, 
reconhecendo o erro. 

Informa a nota: 

“A TAM esclarece que houve inversão 
entre os documentos de crédito particulares 
(pessoa física) da família do Deputado Federal 
Ciro Gomes e aqueles emitidos com recursos 
da sua cota parlamentar de passagens. O De-
putado e sua mãe, Maria José Gomes, embar-
cariam no mesmo voo, na mesma data, para 
Nova York. No momento da emissão dos bilhe-
tes, a loja da companhia em Fortaleza trocou, 
inadvertidamente, os documentos de crédito, 
emitindo as passagens de Ciro Gomes com 
créditos particulares da família e os bilhetes 
de Maria José Gomes com documentos de 
crédito oriundos da cota parlamentar.

A TAM, no intuito de esclarecer o fato e 
garantir a integridade das informações pres-
tadas, informa que enviará ofício ao Ministério 
Público Federal – autoridade que requisitou à 
companhia as informações relativas às pas-
sagens emitidas com uso da cota parlamen-
tar dos Deputados Federais – com as devidas 
explicações.”

O Deputado inclusive deixou claro aqui, em sua 
manifestação, que economizou para os cofres da Câma-
ra dos Deputados R$189 mil por não utilizar a cota, que 
automaticamente é devolvida no final do exercício.

Portanto, Sr. Presidente, nós esperamos com isso 
encerrar e esclarecer definitivamente esse episódio.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. NILSON MOURÃO – Sr. Presidente, para 

uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-

tado Nilson Mourão tem a palavra.
O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Questão de 

ordem. Sem revisão do orador.) – Com base no art. 57 
do Regimento Interno, Sr. Presidente, trago a V.Exa., em 
grau de recurso, questão de ordem levantada perante 
a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
na reunião do dia 19 de maio de 2009, sobre a correta 
interpretação do art. 181 do mesmo Regimento, relati-
vo à interrupção de processo de votação.

A questão foi resolvida pela Presidência da re-
ferida Comissão, ao conceder vista do Projeto de De-
creto Legislativo nº 981/2008 durante o processo de 
votação de requerimento de adiamento da discussão 
apresentado pelo Deputado José Genoíno, interrom-
pendo assim a referida votação.
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Com a devida vênia, nosso entendimento é o de 
que, na situação em tela, incide explicitamente o co-
mando do art. 181, já que os requerimentos constituem 
proposições, nos termos do art. 100, §1º, do Regimento 
Interno, e portanto a única hipótese que a norma de 
regência concebe como suscetível de interromper seu 
processo de votação é a falta de quorum, sem excep-
cionar o pedido de vista da matéria principal.

Diante da divergência, Sr. Presidente, solicito, em 
grau de recurso, o reexame da matéria por V.Exa.

Assino e gostaria de entregar à Mesa por escrito 
meu recurso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 
Deputado Nilson Mourão. A Mesa recolhe seu reque-
rimento. Naturalmente temos de ouvir a Comissão 
de Constituição e Justiça, e logo depois decidiremos. 
V.Exa. pode encaminhá-lo à Mesa.

O SR. NILSON MOURÃO – Sr. Presidente, muito 
obrigado pela atenção de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É um pra-
zer. (Pausa.)

O SR. PEDRO WILSON (PT-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de parabenizar o Ministério da Cultura, o Ministro Juca 
Ferreira e toda a sua equipe, e parabenizar V.Exa. por 
ter cedido o espaço para mostrar o Mais Cultura bra-
sileira. Com os Pontos de Cultura, no Brasil cada vez 
mais a cultura se expressa. 

Quero parabenizar o Ministro Juca Ferreira tam-
bém pela Semana Nacional de Museus, de 17 a 23 
de maio, e nesta oportunidade gostaria de saudar a 
realização de muitos eventos por todo o Brasil. 

Os museus estão tornando-se cada vez mais a 
expressão da cultura, da história e da língua do povo 
brasileiro. Por isso, gostaria de aplaudir o Observató-
rio Sismológico da Universidade de Brasília, o Museu 
Nacional da República, o Museu de Anatomia Huma-
na da Universidade de Brasília e o Museu do Superior 
Tribunal de Justiça. Em Goiás, destaco o museu Casa 
de Cora Coralina, o Memorial Paulo Bertran e o Museu 
das Bandeiras, na cidade de Goiás, e o Museu de Arte 
Sacra da Boa Morte. Em Goiânia, destaco o Museu 
Antropológico da Universidade Federal de Goiás e o 
Centro Cultural Jesco Puttkamer, da Universidade Ca-
tólica de Goiás. E destaco o Museu Histórico de Jataí, 
onde o Presidente Juscelino, em campanha, assumiu 
o compromisso de construir Brasília.

Portanto, está de parabéns a Câmara por sediar 
o encontro da cultura, e quero saudar todos os museus 
do Brasil, que reproduzem a história deste País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem. 
Os Srs. Deputados que já fizeram acordo com o Líder 

e que ofereceram destaques poderão ir ao microfone 
para a retirada desses destaques, se assim entende-
rem que devam fazer.

Em face do acordo, quem é que retira o desta-
que?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB-
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, quantos destaques restaram, por favor?

Retirados 2 do PT, ficou 1 do PT; retirado o do 
DEM, não ficou nenhum do DEM.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há 9 des-
taques aqui, Deputado Mendes Ribeiro Filho.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Ainda? De-
pois de...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O DEM 
retirou os destaques? (Pausa.)

O Democratas? (Pausa.)
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador) – Nós retiramos 2. Ficou 1.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT re-

tirou dois.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Dois. Ficou apenas o 

destaque referente ao art. 63.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Só o PT 

retirou até agora.
O Democratas retira o destaque? (Pausa.)
O SR. MÁRCIO FRANÇA (Bloco/PSB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PSB está retiran-
do o destaque, Sr. Presidente, da 279.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSB 
retira o destaque...?

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Da 279.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Da 279. 

O PSB retira. 
E o DEM? (Pausa.) 
O Democratas?
O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM-PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o DEM, 
com o acordo firmado, retira seus 3 destaques.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os 3 des-
taques. O DEM retira 3 destaques.

O SR. FERNANDO CHUCRE (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB também, dentro do acordo, está retirando os 2 
destaques que fez.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSDB 
está retirando os 2 destaques.

Vamos ver os que remanescem.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB-

RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Restou... 
restou somente o do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – E do PSC. 
Há um do PSC.
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O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero ressaltar 
que, nas negociações que nós fizemos com o DEM e 
com o PSDB, o PT manteria só 1 destaque, retiraria 2, 
e eles então se disporiam a retirar os destaques. Não 
é isso, Deputado?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Retira-
ram.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Está o.k. É isso.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Olhem aqui: 

sobrou 1 destaque do PSC, 1 destaque do PT...
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Isso. É 1.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – ...e 1 des-

taque do PPS. Está retirado o destaque do PPS?
O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós mante-
remos o nosso destaque. No momento oportuno vou 
explicar a nossa razão. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
Muito bem. Portanto, são 3 destaques.

Então, vamos ao encaminhamento.
Vamos esperar a alteração que está chegando 

aqui à Mesa. (Pausa.)
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-

CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, solicito a aquiescência de V.Exa. para entregar este 
pronunciamento que faço, ressaltando a emancipação 
política do Município de Pacajus, na região metropoli-
tana de Fortaleza, município esse que integra a área 
industrial do Estado do Ceará.

Saúdo os pacajuenses, na pessoa do Prefeito Pe-
dro José Philomeno Gomes, e também todos aqueles 
que fazem a Câmara Municipal, nas pessoas do Presi-
dente da Câmara, o nobre Vereador Francisco Carlos 
Alves Martins, e do seu Vice-Prefeito Auri Costa.

O Município de Pacajus integra uma região em 
que vem acontecendo, graças ao esforço dos ex-Go-
vernadores Tasso Jereissati, Ciro Gomes e Lúcio Al-
cântara, e agora de Cid Gomes, a interiorização da 
industrialização do Estado do Ceará.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Muni-
cípio de Pacajus, no Estado do Ceará, completa na 
data de 23 de maio 74 anos de emancipação política 
administrativa.

Durante esses anos muitos foram os desafios e 
obstáculos que surgiram na construção deste municí-
pio, mas a determinação de seu povo tem contribuído 
para colocar essa cidade dentre as que possuem os 
melhores indicadores sociais no Estado do Ceará.

Pacajus, com área geográfica de 254,44 quilô-
metros quadrados e população estimada em 54.881 
habitantes, possui cobertura de energia elétrica domi-

ciliar de 98% e sistema de abastecimento de água com 
cobertura de 95,12% da população urbana.

Graças a uma perfeita sintonia da equipe admi-
nistrativa do Prefeito, Sr. Pedro José Philomeno Gomes 
Figueiredo, do Vice-Prefeito, Sr. Auri Costa Araripe, e 
do Poder Legislativo, por intermédio do seu Presidente, 
o Vereador Francisco Carlos Alves Martins, o municí-
pio, por meio do planejamento participativo, vem tendo 
seu desenvolvimento acelerado por parcerias com os 
Governos Estadual e Federal.

O Município de Pacajus possui um PIB per capita 
de R$6.325,00 e um potencial econômico representado 
em 67% pela indústria, em 25% pelos serviços e em 
7,3% pela agricultura. No setor agrícola, predomina 
no município a plantação de caju, que conquista um 
importante espaço na área das pesquisas científicas 
e tecnológicas.

No campo da educação, a taxa de escolarização 
no ensino fundamental é de 100%, enquanto a taxa 
de alfabetização é da ordem de 74,9%. 

Um grande passo foi dado com a reinauguração 
do Campo Experimental da EMBRAPA Agroindustrial 
Tropical, onde alunos e professores terão acesso a 
informações científicas e acervo bibliográfico.

As escolas de ensino médio possuem uma taxa 
de escolarização de 71,4%, e encontra-se em pleno 
funcionamento uma escola de Ensino Médio Integra-
do que tem por objetivo preparar os jovens de Pacajus 
para o mercado de trabalho.

Na área da saúde, está sendo construída uma 
policlínica, em parceria com o Governo do Estado, que 
garantirá o acesso da população do município e da 
região a atendimento em 10 especialidades médicas. 
Vale ressaltar a melhora no atendimento do Hospital 
Municipal de Pacajus, como também a implantação em 
breve de um Centro de Especialidades em Odontologia, 
que fortalecerá as ações integradas com o Programa 
de Saúde da Família.

Com relação à Assistência Social, com a inau-
guração da nova sede da Secretaria de Trabalho e 
Desenvolvimento Social, além da nova estrutura admi-
nistrativa, que vai fortalecer a execução dessa política 
pública, o trabalho desenvolvido pela Primeira Dama, 
Sra. Geruza Maria Albuquerque Aguiar, tem sido mo-
delo no Estado, pelas ações em prol da população ca-
rente e da melhora da qualidade de vida de crianças, 
adolescentes e idosos.

Destaco também que o fortalecimento das ações 
para a juventude se tem concretizado em programas 
culturais e no apoio ao esporte, que ganhará consis-
tência com a construção de um Centro de Treinamento 
para o Ceará Esporte Clube.
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Para fechar com chave de ouro, é natural de 
Pacajus a Miss Ceará 2009, Khrisley Karllen, de 23 
anos, aluna do curso de Letras e com planos de cursar 
Jornalismo. A nova miss venceu o concurso estadual 
concorrendo com 23 candidatas.

Da minha parte, visando ao fortalecimento do 
desenvolvimento econômico e social do Município 
de Pacajus e da região, propus e consegui que fosse 
aprovada no Plano Plurianual do Governo Federal, em 
sessão do Congresso Nacional, a interligação das BRs 
116, 020 e 222, para integrar Pacajus ao Complexo 
Industrial do Porto de Pecém.

Como pode ser constatado, muitos são os moti-
vos para o município festejar com brilho seus 74 anos 
de emancipação política. Apesar das dificuldades que 
hoje os municípios vêm sofrendo, principalmente os 
nordestinos, em face das fortes chuvas e em conse-
quência da crise econômica, que fez diminuir a arre-
cadação municipal com a perda de recursos do Fundo 
de Participação dos Municípios – FPM, o Município de 
Pacajus vem mantendo regularmente todos os seus 
serviços em prol da população e cumprindo seus com-
promissos administrativos.

Por ocasião do transcurso do 74º aniversário de 
emancipação política de Pacajus, transmito meus sin-
ceros parabéns aos pacajuenses, que a cada dia se 
destacam pelos avanços que vem conquistando.

Na oportunidade, quero mais uma vez saudar o 
Prefeito Municipal Pedro Philomeno Gomes Figueire-
do e toda a sua equipe, especialmente o Vice-Prefeito 
Auri Costa Araripe, e o Poder Legislativo, na pessoa do 
Presidente da Câmara Municipal, o Vereador Francisco 
Carlos Alves Martins. A harmonia dos Poderes Execu-
tivo e Legislativo Municipal com os demais segmentos 
da sociedade local tem sido, repito, fundamental para 
o franco desenvolvimento municipal.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria de um esclarecimento por parte do Relator: está 
inserida no projeto de S.Exa., no seu voto, a questão 
da acessibilidade das pessoas com deficiência, con-
forme hoje se encontra estabelecido na nossa legis-
lação e é o pleito de todos aqueles que necessitam 
de facilitação do acesso principalmente aos prédios 
públicos e às suas residências? Gostaria de obter o 
esclarecimento do Relator, se for possível, a respeito 
dessa questão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Posso 
responder pelo Relator. Acabei de ouvi-lo dizer que 
esse dispositivo está no projeto, e S.Exa. acena afir-
mativamente com a cabeça.

O SR. MARCELO ITAGIBA – Muito obrigado, 
Presidente, porque isso é fundamental para todos 
aqueles que necessitam desse acesso. As condições 
estão aqui, o Relator está mostrando, e eu quero pa-
rabenizá-lo por essa medida adotada, que atende a 
todos os brasileiros, sem qualquer discriminação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Relator 

vai sair carregado do plenário.
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, permita-
me, rapidamente; a exemplo do que disse o Deputado 
Marcelo Itagiba, nós temos uma preocupação também, 
quanto a esse projeto, de que se estabeleçam priori-
dades exatamente para aquelas pessoas que preci-
sam de acesso à casa própria. Além da pessoa com 
deficiência física, também as pessoas que têm uma 
idade mais avançada, um casal com 60, 70 anos, e 
que não têm casa, têm de cair num desses canais de 
prioridade. 

E outra preocupação também é com as mulhe-
res chefes de família, ou seja, aquela mulher que é 
mãe e que é pai, a mulher que é solteira, tem um filho 
e cuida da família sozinha, aquela mulher que foi ca-
sada, separou-se, o marido foi ao mundo e ela cuida 
da família, aquela mulher que é viúva – porque se é 
difícil para o marido e a mulher, juntos, conseguirem 
adquirir uma casa, muito mais difícil é para uma mãe, 
sozinha, prover a família, prover a prole e ainda cons-
truir ou adquirir uma moradia. Então, e eu quero con-
cluir, acho que também é uma das prioridades que 
temos de elencar.

Nós queremos casa para a população? É 1 mi-
lhão de casas? Sim, mas é de 8 milhões o déficit. São 
8 milhões de pessoas que têm necessidade de casa 
própria. Então, precisamos socorrer primeiro os mais 
fracos, primeiro os mais necessitados. E aí estão os 
mais velhos, aí estão as pessoas com deficiência, e 
aí estão, fundamentalmente, as mulheres chefes de 
famílias.

Aliás, Mulheres Chefes de Família é um projeto 
de minha autoria que foi aprovado nesta Casa, nas 
Comissões da Câmara, e que estabelece que 20% dos 
programas habitacionais do Governo Federal têm de 
prioritariamente ser destinados a mulheres chefes de 
família, mulheres que são mães e pais. E eu espero 
que nós possamos inserir no contexto, nesse primeiro 
milhão – porque serão 8 milhões, ao longo dos anos, 
já que esse é o déficit -, nesse primeiro milhão de ca-
sas, prioritariamente as mulheres chefes de família, 
para que possam ter suas casas e criar seus filhos 
com dignidade. 
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É como diz a Bíblia: não basta termos dó, temos 
de ter atitude. E esta Casa, o Governo, o Presidente 
Lula, a Ministra Dilma, o Congresso Nacional, com 
sensibilidade política, têm de dar prioridade para es-
sas mulheres, repito, que são mães e pais, que são 
chefes de família e que precisam do amparo do Poder 
Público para ter uma casa dignamente e dar dignidade 
também a suas famílias.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS-AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
também parabenizar aqui, mais uma vez, o Deputado 
Henrique Eduardo Alves por este projeto que relatou, 
de grande importância.

Fiz 2 emendas – e as 2 emendas foram acatadas 
-, uma justamente para que todos os municípios do 
Brasil sejam atendidos, os com menos de 100 mil ha-
bitantes, e a outra foi para essa percentagem de 10% 
para pessoas com deficiência. Como eu disse, 14% 
dos brasileiros têm deficiências, enfim, várias, mas 
com sua sensibilidade o Deputado Henrique Eduardo 
Alves não os acolheu como percentagem, e sim lhes 
deu prioridade. 

Então, está de parabéns o Deputado Henrique 
Eduardo Alves, e está de parabéns a população do 
nosso País por esse programa que, se Deus quiser, 
vai beneficiar todo o Brasil. Na minha cidade, Cruzeiro 
do Sul, serão 1.050 casas, na Capital 4 mil casas. En-
fim, os outros municípios do Estado do Acre também 
serão prioridade.

E também queria aqui, Sr. Presidente, de ante-
mão, falar sobre a reunião que tivemos hoje, a bancada 
do Acre, com a TAM. 

Infelizmente, Sr. Presidente, a TAM Linhas Aé-
reas está tratando a população do Estado do Acre 
como realmente pessoas de segunda, só visando ao 
interesse econômico. A Gol montou um horário pela 
manhã. Extinguiu o da noite porque a TAM também vo-
ava à noite. A Gol extinguiu o da noite e passou para 
a tarde. Logo em seguida a TAM transferiu o seu para 
a tarde também e acabou com o voo à noite, no Esta-
do do Acre. Infelizmente, com a concorrência no mes-
mo horário, a Gol teve de sair, e a TAM ficou sozinha. 
Agora, a TAM resolve também mudar e voltar para a 
noite, concorrendo de novo as 2 à noite, prejudicando 
a nossa população do Estado do Acre e só visando 
ao interesse econômico da empresa.

Então, aqui fica minha indignação contra a em-
presa TAM, porque ela está fazendo uma injustiça com 
a população do Acre, que está hoje ligando e enviando 
e-mails a todos os Parlamentares do Estado, discutin-
do, querendo que haja um voo diurno e um noturno. 
As 2 empresas não têm como se entenderem, mas o 

povo do Acre não pode pagar pela situação, pelo que 
elas estão fazendo. 

Vamos ter de tomar medidas junto ao Governo 
do Estado, buscar soluções, ver como resolver esse 
problema por intermédio do Governo. E aqui, ao Go-
verno Federal, à ANAC, à INFRAERO, peço que olhem 
com carinho essa questão, porque o povo do Acre não 
pagar pela injustiça que essa empresa está fazendo 
contra o Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ GUIMARÃES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto 
os Srs. Líderes negociam acordo para a conclusão da 
votação dessa importante medida provisória, quero 
registrar a importância desta votação. Não sei se todo 
o País tem noção da dimensão do impacto que essa 
medida provisória, que trata do Programa Minha Casa, 
Minha Vida, tem para as famílias de baixa renda. 

O Estado do Ceará tem um déficit habitacional 
de mais de 400 mil moradias, dados oficiais do IBGE 
e do Governo do Estado. Com esse programa, que foi 
lançado e que esta Casa em boa hora dá demonstra-
ção de muito compromisso para com o País, principal-
mente para com as famílias de baixa renda, o impacto 
é muito grande. Só o Estado do Ceará, nesse primeiro 
momento, vai construir mais de 50 mil novas moradias, 
em função do que já foi acordado entre o Governo do 
Estado do Ceará, a Caixa Econômica Federal e as 
Prefeituras Municipais. 

O trabalho que a Caixa Econômica Federal vem 
desenvolvendo, na pessoa da Presidenta Maria Fer-
nanda, tem que ser objeto de elogio por todos nós, 
porque há um esforço conjunto do Governo Federal, 
via CEF, Governos dos Estados, principalmente das 
Prefeituras, para atingir essa meta, que é fundamen-
tal para a economia brasileira, para gerar empregos e 
para a construção de moradias dignas, principalmente 
para as famílias de baixa renda.

Portanto, queria fazer esse registro e dizer, tam-
bém, que esta Casa está votando muitas matérias.

O SR. PAULO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero saudar, 
deste microfone de aparte, a aprovação, nesta tarde, 
do Programa Minha Casa, Minha Vida. Há muitos anos 
o Brasil não via programa tão importante de subsídio 
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às pessoas de baixa renda para o acesso à moradia. 
São 7 milhões de brasileiros que não têm moradia. 
Esse programa é realista, no sentido de subsidiar o 
acesso dos mais pobres à moradia, fazendo com que 
nós possamos prevenir a formação de favelas, lotea-
mentos clandestinos e loteamentos grilados.

O Programa Minha Casa, Minha Vida recebeu um 
aperfeiçoamento desta Casa, com ações que fazem 
com que essas moradias sejam construídas em regi-
ões consolidadas, com infraestrutura urbana, e não na 
periferia, como sempre foi a lógica do antigo BNH.

Ao mesmo tempo, o Relator Henrique Eduardo 
Alves acolheu recomendações no sentido de dar prio-
ridade aos idosos e aos portadores de deficiência.

Sr. Presidente, a regularização fundiária ganha 
novo status a partir desse projeto. Nós avançamos na 
Constituição, avançamos no Estatuto da Cidade, avan-
çamos na Medida Provisória nº 2.220. Mas agora, a 
partir dessa medida provisória, a regularização fundiá-
ria se tornará muito mais fácil para todos os brasileiros 
ao ganhar esse status. 

Por isso, eu acho que o Brasil terá de continuar 
esse investimento. Nós sugerimos à Casa que analise 

a PEC da Moradia Digna, para que possamos dar pe-
renidade a esse processo de construção de moradia 
para a população de baixa renda.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a 
palavra o nobre Deputado Henrique Eduardo Alves, 
Relator da matéria.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
precisamos fazer um esclarecimento sobre o art. 44, 
que sofreu readequação. 

Os cartórios que não cumprirem o disposto nos 
arts. 42 e 43 ficarão sujeitos à multa no valor de até – 
tem um “até” 100 mil, aqui havia o equívoco e colocou-
se a expressão “até” – 100 mil reais.

Era este o esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – V.Exa. 

encaminhe à Mesa, por favor.

(ALTERAÇÃO A QUE SE REFERE O 
RELATOR)
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O SR. DAMIÃO FELICIANO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. DAMIÃO FELICIANO (PDT-PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
parabenizar a Câmara dos Deputados por ter apro-
vado esta matéria. Esse programa vai ajudar várias 
pessoas da Paraíba.

Nós estamos de parabéns. O Programa Minha 
Casa, Minha Vida vai atender não só às pessoas de 
baixa renda, mas também as mais necessitadas, aque-
las pessoas que vivem em favelas, que não têm mora-
dia digna. Depois de instalá-las em uma moradia favo-
rável, que possamos também dar toda infraestrutura 
necessária – ruas asfaltadas, esgoto sanitário, igreja, 
delegacia, praças, enfim, uma vida digna à pessoas 
que precisam.

A Câmara dos Deputados está de parabéns.
Muito obrigado. 

O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveito 
a oportunidade em que a Casa está tentando chegar 
a um consenso em relação a alguns destaques para 
dizer que, há duas semanas, encaminhamos ao ga-
binete de V.Exa. requerimento, assinado por todos os 
Líderes partidários, relativamente à PEC nº 483, de 
interesse do Estado de Rondônia. 

Como naquela época a Casa ainda estava com a 
pauta trancada por medida provisória, certamente não 
houve tempo hábil para apreciar a PEC nº 483. 

Agora, estamos caminhando para o destranca-
mento da pauta de votações na Câmara, e para o en-
contro de uma pauta positiva de matérias oriundas do 
próprio Congresso Nacional, peço a V.Exa. que aprecie 
esse requerimento, assinado por quase todos os Líde-
res partidários e cerca de 95% dos Congressistas da 
Câmara, para que seja votada a PEC nº 483.

O SR. CLEBER VERDE – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro apenas registrar que na segunda-feira, 25 de maio, 
haverá sessão solene em homenagem aos aposenta-
dos e pensionistas do nosso País. 

Convido as Sras. e os Srs. Deputados a participa-
rem dessa sessão solene, quando estarão presentes 

entidades representativas de classe e aposentados, a 
exemplo da Confederação Brasileira de Aposentados 
e Pensionistas – COBAP. 

Vamos apresentar a agenda positiva e falar dos 
problemas que vivem os aposentados e o que esta 
Casa, de forma eventual e concreta, pode fazer para 
beneficiar os aposentados brasileiros que merecem 
tratamento especial.

Registro, por exemplo, a questão do fator previ-
denciário. E é importante esta Casa discutir o fim do 
fator previdenciário. 

Da mesma forma, esta Casa precisa apreciar o 
PL nº 1, que trata da avaliação do salário mínimo, e 
a emenda do Senador Paulo Paim que estão prontos 
para votação. 

São temas importantes para esta Casa discutir, 
apreciar e votar.

Registro que haverá sessão solene em home-
nagem ao Dia Nacional do Aposentado na próxima 
segunda-feira, 25 de maio.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 
concluir? Podemos seguir?

Alguém vai apresentar algum destaque às modi-
ficações que foram feitas? Alguém vai alterar algum? 
(Pausa.)

Não. Ninguém vai alterar.
Muito bem. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em votação 
o projeto de lei de conversão oferecido pelo Relator na 
Comissão Mista, ressalvados os destaques, incluídas 
as alterações feitas posteriormente.

Os Srs. Líderes querem encaminhar, ou estão 
todos a favor? (Pausa.) Todos a favor? Vamos embo-
ra, então.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que forem pela aprovação permaneçam 
como se acham. (Pausa.)

APROVADO. (Palmas.)
Cumprimentos ao Relator, Deputado Henrique 

Eduardo Alves, que vai sair carregado do plenário.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Destaque 

de bancada em que requer destaque para votação em 
separado da expressão “caso inexista lei estadual es-
pecífica”, constante da Emenda nº 143 à Medida Pro-
visória ora em debate, para incluir no início do caput 
do art. 42 do projeto de lei de conversão apresentado 
pelo Relator. Assina o Líder Hugo Leal.

“Senhor Presidente, requeremos a Vossa 
Excelência, nos termos do art. 161, II, § 2º do 
Regimento Interno, destaque para votação em 
separado da expressão “caso inexista lei esta-
dual específica”, constante na emenda nº 143 
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à MP 459/09, para incluir no início do caput do 
art. 42 do PLV apresentado pelo Relator. 

Sala das Sessões, em 20 de maio de 
2009. – Hugo Leal, Líder do PSC.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Regis 
de Oliveira, que falará a favor da matéria.

O SR. REGIS DE OLIVEIRA (PSC-SP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, es-
tamos todos de acordo com a medida provisória. Não 
há dúvida alguma de que é de alta relevância, de alto 
interesse social. 

Também achamos que, no mais das vezes, em 
quase todas as oportunidades, os cartórios ganham 
muito dinheiro. Mas não se trata disso. Trata-se sim-
plesmente de sugerir ao Relator – fui até ele e propus 
que acolhesse a ideia – que a isenção de custas...

Sr. Presidente, peço a atenção especial do Rela-
tor, que vai como uma sugestão a S.Exa. Depois, peço 
o tempo de volta.

Deputado Henrique Eduardo Alves, peço a aten-
ção de V.Exa. por 2 minutos, nada mais. Quem sabe 
possamos acertar e retirar a emenda.

Aqui fala que custas e emolumentos serão re-
duzidos. Estamos de acordo com isso. Não há dúvida 
alguma. O problema é só de competência. As custas, 
em verdade, são devidas, em face de um serviço pres-
tado. Custas são taxas. Taxas decorrem de um serviço 
público. O serviço público, no caso, quem presta é o 
Estado. Por consequência, é o Estado que pode isen-
tar. Não há dúvida quanto a isso.

Em relação aos emolumentos, a Constituição 
Federal, em seu art. 236, § 2º, é bem clara quando diz 
que cabe à lei federal dispor sobre emolumentos em 
caráter geral e não em caráter específico. Aqui está 
havendo uma redução específica disso.

Sr. Presidente, é mais para salvar o texto, é mais 
para preservar o texto que apresentamos essa emen-
da. Ou seja, não existindo, na hipótese, lei estadual a 
respeito, aplica-se a lei federal. Porque, nesse caso, 
sim, é possível. Na ausência de lei estadual é possível 
acolher-se a lei federal. Em caso contrário, não.

Portanto, Sr. Presidente, é para salvar, na ver-
dade, para que isso não caia no Supremo Tribunal 
Federal e amanhã ou depois nós passarmos aqui de 
novo, por estarmos subordinados, permanentemen-
te às decisões do Supremo Tribunal Federal. Apenas 
para esse alerta.

Na verdade, é uma proposta de destaque para 
votação em separado, mas é mais uma proposta ao 
Relator para, caso acolhido isso, salvar a higidez cons-
titucional do projeto!

Apenas isso, Sr. Presidente. É uma sugestão ao 
Relator para, acolhida a nossa proposta, salvar o pro-
jeto para que esse dispositivo não fique inconstitucio-
nal e, a partir daí, não possamos dar casas gratuitas 
ou de custo barato a todos os brasileiros.

Apenas isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Prorrogo 

a sessão por 1 hora. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-

caminhar, concedo a palavra ao Deputado José Ge-
noíno, que falará contra a matéria.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, quero chamar a atenção do 
Plenário porque essa emenda, essa expressão é mui-
to importante para o nosso debate. Se a adotarmos, o 
Relator, quando diz no art. 42 “As custas e emolumen-
tos devidos pelos atos de abertura de matrícula, regis-
tro e incorporação, parcelamento do solo, averbação, 
instituição de condomínio, registro da carta habite-se 
e demais atos referentes à construção...”, estabelece 
90%, depois, 80% e depois 75%. 

Isso quer dizer o seguinte: um programa social, 
de orientação federal, estabelece limites para os cus-
tos cartoriais. Acho que está correto. Caso inexista lei 
estadual, vamos contrariar esse princípio geral. Como 
essas leis existem em muitos Estados, vai haver um 
aumento de custos para quem compra o imóvel. Es-
tamos trabalhando com programa social para baixa 
renda. É para quem recebe de zero a 3 salários míni-
mos. A partir de 3, é um financiamento especial, é um 
financiamento da Caixa Econômica.

Acho que está na hora, Sr. Presidente, de os 
cartórios darem sua contribuição, já que são uma 
concessão, não têm investimento, são um patrimônio 
garantido. Os cartórios precisam também compartilhar 
com esse grande esforço em torno de um programa 
social. Por isso, nós defendemos o texto do Relator e 
somos contra o destaque, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para enca-
minhar, com a palavra o Deputado Pompeo de Mattos, 
que falará a favor do destaque.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, o projeto de lei como 
um todo contempla o anseio da população brasileira, 
especialmente, dos mais humildes, dos mais pobres, 
dos mais carentes, que têm o sonho da casa própria.

Tanto é assim que o programa se chama Minha 
Casa, Minha Vida. A casa é a vida da gente. E a vida 
da gente não é vida se não for uma vida bem vivida, 
vida com intensidade, vida com felicidade, vida com 
qualidade de vida. E não há qualidade de vida sem 
se ter uma casa. Então, é um sonho que o Governo 
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está propiciando, que a Câmara está votando, e isso 
se viabiliza e acontece. 

É claro que temos a parceria desta Casa, da Cai-
xa Econômica Federal, do Governo, mas precisamos 
também da parceria das Prefeituras Municipais e, no-
tadamente, dos Governos Estaduais.

Aliás, ouvi muito bem o Presidente Lula dizer que 
aquelas Prefeituras, aqueles Governos de Estado que 
facilitarem, por exemplo, com a concessão do terreno, 
eles avançarão no processo, terão condições de adian-
tar a execução das obras e a distribuição das moradias. 
E as Prefeituras que mais participarem vão chegar na 
frente. Quem madruga, Deus ajuda, Sr. Presidente. Boi 
lerdo bebe água suja, e quem chega primeiro na fonte 
bebe da melhor água.

No caso específico da emenda do PSC, entendo 
ser preciso, sim, que cada um ceda um pouco. Já que há 
um desconto dos gastos, dos emolumentos, das taxas, 
enfim, dos impostos, que o Governo Federal abra mão, 
bem como os Governos Estaduais e Municipais.

Aliás, o art. 42 é bem claro ao dizer que serão 
diminuídas em 90% as custas para a construção de 
unidades habitacionais até 60 mil reais. Compreendo 
que isso é necessário. 

Agora, quero fazer aqui uma ressalva. Tem razão 
a emenda do PSC ao dizer que deve haver uma le-
gislação estadual que demande o que os cartórios, o 
que os Estados possam cobrar. Só eles é que podem 
abrir mão dessas contribuições e desses impostos. 
Não podemos aqui, ainda que tenhamos vontade, Sr. 
Presidente, acenar com o chapéu dos outros, isentar 
impostos municipais, impostos estaduais e taxas de 
cartório. Então, temos que ter essa compreensão.

O valor de até 60 mil reais não é pouco, Sr. Pre-
sidente. Se fossem casas de até 10 mil, 15 mil, 20 mil 
reais, tudo bem. Mas não. São casas, apartamentos de 
até 60 mil reais. Então, temos que fazer uma alteração: 
ou nós diminuímos o valor e concedemos isenção até 
10 mil, 15 mil ou 20 mil reais, ou aprovamos a emen-
da dizendo: “Salvo se houver legislação estadual que 
defina a cobrança das taxas”.

Então, é preciso equilibrar isso. Nós podemos 
isentar o que é federal, mas não podemos isentar o 
que é municipal, nem o que é estadual, porque senão 
estaremos acenando com o chapéu dos outros.

É o cuidado que devemos ter, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 

orientar a bancada.
Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o PTdoB? (Pausa.)
Como vota o PSOL? (Pausa.)
O PPS, como vota? (Pausa.)
O PSC, como vota? (Pausa.)

O PSC vota “sim”, não é? (Pausa.)
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PT vota “sim”, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSC 
vota “sim”.

O SR. EDUARDO VALVERDE – O PT vota 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PT?
O SR. EDUARDO VALVERDE – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

vota o PR?
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PR vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota a fa-
vor da retirada da expressão? (Pausa.)

PT, Deputado Eduardo Valverde?
O SR. EDUARDO VALVERDE – Retificando, o 

PT vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT 

vota “não”.
O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM-PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O Democratas vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Demo-
cratas vota “não”.

O SR. IVAN VALENTE – PSOL, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PSOL.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSOL é pela manuten-
ção do texto. “Sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “não”, 
então. Pela manutenção do texto é “não”.

O SR. IVAN VALENTE – “Não”, pela manuten-
ção do texto. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSDB, 
como vota?

O SR. RENATO AMARY (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PSDB vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

PMDB, Líder Henrique Eduardo? (Pausa.) Vota 
“não”.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Para 
manter o texto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Manter o 
texto, vota “não”. 

Como vota o PP?
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O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PP vota “não”, Presiden-
te.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

PDT?
O SR. BRIZOLA NETO (PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PDT vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PDT 
vota “sim”.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR muda 
sua orientação. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PR.
O SR. LINCOLN PORTELA – O PR muda sua 

orientação para “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para “não”. 

O PR vota “não”. 
PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. (Pausa.)
Como vota o PV?
O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PV vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PV 
vota “não”.

Como vota o PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PPS “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

O Governo, o que recomenda? (Pausa.)
O SR. DR. UBIALI – O Bloco, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

vota o Bloco?
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Bloco vota “não”, Sr. Pre-
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Gover-
no, o que recomenda? 

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Governo vota “não”.

O SR. AUGUSTO FARIAS (PTB-AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PTB “não”, Sr. Pre-
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em votação 
a expressão destacada, contida na emenda nº 143.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que aprovam a emenda permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

REJEITADA A EMENDA.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre 
a mesa destaque da bancada do PPS no seguinte 
teor: 

“Senhor Presidente, requeiro a V. Exª, nos ter-
mos do art. 161, § 2º do Regimento Interno, destaque 
para votação em separado da expressão “no âmbito 
do PMCMV”, contida no caput do art. 43, e no pará-
grafo único do art. 43.

Sala das Sessões, em 20 de maio de 2009.
Fernando Coruja, Líder do PPS. “
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para en-

caminhar, concedo a palavra ao Deputado Arnaldo 
Jardim.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, eu peço a atenção de 
todos os ilustres Deputados para o destaque que ora 
propomos –– vou ler, Sr. Presidente, porque me parece 
muito claro aquilo que está sendo discutido. 

O art. 43 caracteriza exatamente os descontos, 
pelo beneficiário de renda familiar de até 3 salários 
mínimos, e diz: 

“Art. 43 Não serão devidas custas e emo-
lumentos referentes à escritura pública, quan-
do esta for exigida, ao registro de alienação 
do imóvel e de correspondentes garantias 
reais...” 

Ou seja, há uma isenção de custas e emolumen-
tos no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Retirando a expressão “no âmbito do PMCMV”, 
Sr. Presidente, o que faremos? Daremos sequências 
àquilo que, inclusive, enunciou o Presidente Lula no 
lançamento do Programa, ou seja, sua disposição de 
concorrer para diminuir, entre outros, os custos carto-
riais. Retirando essa expressão, beneficiaremos não 
só as casas que serão construídas por este programa, 
como aquelas construídas por programas municipais, 
estaduais. Repito, até a faixa de 0 a 3 salários mínimos, 
serão beneficiários, por essa redução de custos car-
toriais. Repito: redução de custos, de custas e emolu-
mentos sobre escritura pública, registro de alienação e 
outros atos relativos ao primeiro imóvel residencial, ao 
primeiro imóvel da família de 0 a 3 salários mínimos, 
Sr. Presidente. Retirar essa expressão é garantir que 
essa isenção aconteça para a faixa de população até 
3 salários mínimos.

Por isso requeremos o apoio do conjunto de 
Parlamentares desta Casa, do conjunto de partidos 
para esse destaque apresentado por nós, em nome 
do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Deputado Regis de Oliveira, que falará 
contra a matéria.
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O SR. REGIS DE OLIVEIRA (PSC-SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, com essa emenda 
proposta pelo PPS, adoidamos de forma geral, porque 
a retirada dessa expressão significa não se aplicar só 
a esse programa, mas a tudo. Então, estamos legis-
lando e concedendo isenção para todas as custas do 
Estado. Agora, Sr. Presidente, ficou pior a emenda do 
que o soneto. 

Estamos, por legislação federal, tirando compe-
tência dos Estados. O que vai acontecer, em verdade, 
é que estes textos todos cairão no Supremo Tribunal 
Federal. A partir daí, vai onerar tudo e todos, porque 
não haverá lei federal permitindo a isenção ou lei federal 
isentando qualquer tipo de custas. Aí, sim, o programa 
pode dar com os burros n’água. 

É muito pior essa proposta formulada pelo PPS. 
Ontem tivemos a honra de acompanhar o PPS numa 
jornada histórica aqui, mas agora, se querem dar isen-
ção total, o que vai acontecer? Uma vez o texto no Su-
premo Tribunal Federal, não haverá nem a lei federal a 
dar suporte para a isenção. O que vai acontecer? As 
casas vão encarecer. O serviço que o Estado está que-
rendo fazer no PAC é exatamente dar casa. Estamos 
todos de acordo com esse brilhante texto produzido 
pelo nosso querido Líder do PMDB, mas vamos piorar 
a situação de todos.

Então, encaminhamos contra a proposta do 
PPS.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Orienta-
ção de bancada.

Como vota o PHS? (Pausa.)
PT. (Pausa.)
PTdoB. (Pausa.)
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/

PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o PMDB mantém o texto. Essa abertura 
significa uma mudança muito radical. Acho que essa 
discussão pode ser travada no Senado. Neste mo-
mento, seria imprudente acatar. Portanto, mantemos 
o texto: “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PMDB 
vota “sim”

Como vota o PT? (Pausa.)
Como vota o Democratas? (Pausa.)
“Sim” é para manter o texto; “não” é para supri-

mir o texto.
O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM-TO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democra-
tas vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – “Não”. É 
para suprimir o texto?

O SR. JOÃO OLIVEIRA – Suprimir o texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PT?

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, quero dizer que pessoalmente tenho mui-
ta simpatia pela questão colocada aqui na emenda do 
PPS. Essa é uma discussão que podemos aprofundar e 
não tratar de inopino. Ela poderá voltar. Portanto, como 
há divergência na bancada, como não é uma questão 
de princípio e não mexe no essencial do excelente re-
latório que o Líder do PMDB, Henrique Eduardo Alves, 
fez, vamos liberar a bancada nessa votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT li-
bera a bancada.

Como vota o PSDB?
O SR. RENATO AMARY (PSDB-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PSDB vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSDB 
vota “não”.

Como vota o Bloco?
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco en-
tende que, se tirasse a expressão apenas do caput, 
ficaria melhor. De qualquer forma, concordamos com 
a retirada do texto e votamos “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco 
vota “não”.

Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a proposta 
é muito boa, mas sabemos que esse programa, em-
bora tenha a expectativa de atender à população no 
seu direito à moradia, também interessa muito à cons-
trução civil, aos sindicatos da construção, ao capital, 
aliás, sem riscos nesse caso. É justo, é equânime e, 
portanto, correto tirar do adquirente que ganha até 
3 salários mínimos – é disso que se trata – custas e 
emolumentos com escritura pública e outras despesas 
que as pessoas mais pobres podem, a partir da nossa 
decisão aqui, cristalina e justa, não ter.

Portanto, nosso voto é “não”, pela supressão 
desse trecho.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PSOL 
vota “não”.

Como vota o PR?
O SR. LÚCIO VALE (PR-PA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – “Não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 

vota o PDT?
O SR. BRIZOLA NETO (PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PDT vota “sim”, pela ma-
nutenção do texto, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PDT 
vota “sim”, pela manutenção do texto.

Como vota o PP?
O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PP vota “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PP 
vota “não”.

PTB? (Pausa.) 
Como vota o PV?
O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PV vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PV 
vota “não”.

PPS? Vota não, naturalmente. (Pausa.)
O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não temos 
cópia do destaque. Ele se refere tão somente ao caput 
do art. 43 ou também ao parágrafo único?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É só para 
tirar a seguinte expressão: ”No âmbito do PMCMV”. 
Está no art. 43, no caput e no parágrafo.

O SR. ALEX CANZIANI – Sr. Presidente, nobres 
pares, o próprio Deputado Arnaldo Jardim achava que 
era somente com relação ao caput. Ao se incluir o pa-
rágrafo único, considera-se a renda de até 10 salários 
mínimos.

Ora, Sras. e Srs. Deputados, quem vai pagar essa 
conta? Gostaria de apelar para todos. Pela maneira 
como está sendo colocado, vamos ampliar enorme-
mente. Não é somente o caput do art. 43. Pelo des-
taque, ele atinge o caput do art. 43 e também o pará-
grafo único, quando dá uma redução para beneficiar 
as pessoas com renda familiar mensal superior a 6 e 
até 10 salários mínimos.

Todos os programas de habitação vão ter esse 
desconto. Agradeço ao nosso Relator, mas não me 
parece razoável que façamos isso. Não se pode con-
siderar o cartório de São Paulo como se fosse do 
Brasil inteiro.

Peço aos companheiros que votem “sim” a esse 
destaque.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, é o art. 
43 que estamos... Peço a palavra para uma questão 
de ordem sobre a votação, Sr. Presidente.

O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não seria 
possível a suspensão da sessão por 5 minutos?

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Não, Sr. Presidente. 
Estamos em votação, com painel, com indicação. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Estamos 
em votação agora.

Há alguma possibilidade de acordo, Sr. Relator? 
Se o Relator tiver um meio-termo! Está muito dividida 
a votação.

O SR. ARNALDO JARDIM – Sr. Presidente, vou 
propor isso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Proponha, 
Deputado Arnaldo Jardim.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é importante 
essa observação feita pelo Deputado Alex Canziani. A 
minha defesa foi da retirada da expressão, no caput, 
referente a 0 a 3 salários mínimos. Não vou creditar a 
outra pessoa, mas cometemos, no encaminhamento, 
um erro quando houve também referência ao parágrafo. 
Até para podermos prosperar aqui, eu queria propor um 
acordo: que entendêssemos esse destaque restrito ao 
caput – reafirmando, de zero a 3 salários mínimos – e 
acordássemos todos em torno dessa questão.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, com a reformulação feita pelo PPS, dei-
xando restrita a alteração ao caput, mantendo ape-
nas de zero a 3, o PMDB reformula a sua posição. O 
Relator acolhe, portanto, a proposta, e é favorável, Sr. 
Presidente.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, para esclarecer, 
é só o caput do art. 43. Retira a expressão “no âmbito 
do PMCMV”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Só no 
caput. 

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Aí vem: “pelo benefi-
ciário com renda familiar mensal de até 3 salários mí-
nimos”. Vamos beneficiar todas essas famílias. 

O PT muda a posição, acompanha a orientação 
e vota “não”, porque é para manter o texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
O Relator está de acordo? 

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O 
Relator está de acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Ótimo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos 

fazer 2 votações. Nós vamos votar uma primeira, que 
aprova o caput, e uma segunda que elimina o parágra-
fo. Portanto, na primeira, todos votarão “sim”. Quando 
eu disser “estão todos de acordo?”, todos permane-
cerão como se acham. Na segunda votação, quando 
eu perguntar “estão todos de acordo?”, todos levan-
tarão o braço.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só um pou-
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quinho. Agora, o Líder do Governo está preocupado, 
porque, se nós eliminarmos o parágrafo...

O SR. ARNALDO JARDIM – Sr. Presidente, 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não, 
para alterar.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agora o Líder 
do Governo está preocupado em retirar a expressão 
“no âmbito” e, no parágrafo, manter... 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Líder do 
Governo.

O SR. HENRIQUE FONTANA – Só para com-
preender bem – desculpe.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – É normal, nessa nossa boa 
democracia, haver aqueles ajustes. Porque a reflexão 
é permanente aqui no plenário.

Nós, do Governo, entendemos ser positiva a ex-
tensão desse direito de um custo menor para imóveis 
de famílias com renda de 0 a 3. Agora, não se vai eli-
minar o § 1º, porque, senão, poderemos ter problemas 
no programa do Governo. 

Elimina a mudança no parágrafo?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Só no ca-

put. São 2 votações.
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/

PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – A 
expressão “no âmbito do PMCMV”. É só isso, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – No caput, 
vamos votar “não”; no parágrafo, vamos votar “sim”.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – É isto: o “sim”... Nós estamos vo-
tando só a expressão “no âmbito do PMCMV”.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ao 
contrário. Isso é emenda. É emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos ver. 
Vamos ver. Desde que isso não faça jurisprudência, 
porque está havendo um acordo geral. De modo que 
vamos votar sem firmar nenhum precedente.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Sr. Pre-
sidente, está meio confuso, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É o se-
guinte. Vou repetir para os senhores. Prestem atenção: 
aqueles que forem pela manutenção da expressão no 
caput do art. 43 vão permanecer como se acham, por-
tanto, vão manter a expressão do caput.

A segunda votação... Os senhores vão rejeitar o 
caput? Vão retirar a expressão? Retirar a expressão 
do caput?

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Retirar a expressão do ca-
put. Nós votamos “não”. Todo mundo vota “não”, para 
retirar a expressão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqui é 
“não”? Portanto, o voto é “não”. Quando eu perguntar 
aos senhores, levantem o braço.

Na segunda votação, aqueles que forem pela 
manutenção da expressão contida no parágrafo do 
art. 43 vão permanecer como se acham, não levan-
tem o braço.

O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, conforme o acordo, o 
PDT muda a orientação. O PDT muda a orientação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para 
registar que está muito bem esclarecida essa votação 
por V.Exa. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-
tação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles 
que forem pela manutenção da expressão no caput do 
art. 43 permaneçam como se acham. (Pausa.)

REJEITADA A EXPRESSÃO, SUPRIMIDA A EX-
PRESSÃO.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles 
que forem pela manutenção da expressão no pará-
grafo único do art. 43 permaneçam como se acham. 
(Pausa.)

MANTIDO O PARÁGRAFO, MANTIDA A EX-
PRESSÃO NO PARÁGRAFO.

O SR. SEVERIANO ALVES – Sr. Presidente, 
V.Exa. me permite fazer uma reclamação agora?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Claro! 
Com todo o prazer.

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT-BA. Reclama-
ção. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço-a 
com base no art. 96, § 1º.

Desde 1995, quando cheguei a esta Casa, tra-
dicionalmente, as Comissões reúnem-se às quartas-
feiras para deliberar.

Estamos com um problema sério, Sr. Presidente. No 
dia 6, V.Exa. determinou que as Comissões não funcio-
nassem para que o plenário fizesse uma Comissão Geral 
para tratar da reforma eleitoral. No dia 13, V.Exa. determi-
nou também a suspensão das Comissões, em razão de 
uma reunião do Congresso. Hoje, mais uma vez, a Mesa 
determinou a suspensão dos trabalhos das Comissões 
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às 10h30min, e temos ciência de que V.Exa. já determi-
nou o fechamento dos trabalhos das Comissões no dia 
27. Sendo assim, Sr. Presidente, vamos ficar o mês todo 
sem produzir nada. Ou então mudem-se as datas.

Essa tradição vai ter que acabar, porque tra-
dicionalmente nos reunimos às quartas-feiras para 
deliberar. 

Então, gostaria que V.Exa. – vou fazer um pedido, 
além da reclamação – não permitisse que se fizesse 
reunião ou convocação extraordinária às quartas-feiras, 
exatamente o dia que temos para deliberar. É o ape-
lo que faço. Com isso, talvez, seria a voz de todos os 
Presidentes, mas já antecipei, Sr. Presidente.

Peço a V.Exa. compreensão nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 

A reclamação de V.Exa. é procedente.
Realmente, temos determinado a suspensão 

dos trabalhos das Comissões às quartas-feiras – em 3 
quartas-feiras. Registro que no dia 27 não há suspen-
são; há uma suspensão dos trabalhos da Câmara no 
dia 26 à noite, quando haverá Congresso Nacional.

De modo que levo em conta e acolho a reclama-
ção de V.Exa. e, naturalmente, peço licença para, uma 
vez ou outra, diante da urgência de certas votações, 
suspender numa quarta-feira. E proponho mais: que 
as Comissões deliberem nas terças-feiras até as 16h 
e, nas quintas-feiras, até as 14h.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, em 
nome da Comissão de Educação, quero agradecer a 
V.Exa. a indicação de que acolhe, respeitosamente, a 
sugestão do colega Severiano.

As Comissões, particularmente a Comissão de 
Educação e Cultura, têm procurado realizar essas ses-
sões extraordinárias, mas têm encontrado também algu-
ma dificuldade em relação ao plenário, o que é natural, 
pelo acúmulo de tarefas que a Casa tem. Mas se V.Exa. 
já fez esse encaminhamento, acolhendo o pedido do co-
lega Severiano, Presidente da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional, nós, da Comissão de 
Educação e Cultura, sentimo-nos contemplados. E vamos 
votar plenamente na próxima semana. Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
bem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Sobre a 
mesa requerimento no seguinte teor:

“Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos do art. 161, inciso I, § 2º do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado do art. 63 do PLV 
do Relator à Medida Provisória nº 459/09.

Sala das Sessões, em de maio de 2009. 
– José Guimarães, Vice-Líder do PT.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Conce-
do a palavra ao Deputado Magela, que falará contra 
a matéria. 

O SR. MAGELA (PT-DF. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho primei-
ro fazer um apelo ao Governo e à Liderança do meu 
partido para abrirem mão do destaque de supressão. 
Esse artigo vem, na verdade, corrigir uma situação de 
muita dificuldade no Distrito Federal. 

Primeiro, é preciso relembrar que, aqui no Distrito 
Federal, implantou-se a Capital da República através 
de um processo de desapropriação. Esse processo 
de desapropriação foi feito num momento em que, 
certamente, tínhamos peculiaridades. E ele também 
deixou muitas dificuldades. Tanto que hoje, no Distrito 
Federal, temos pelo menos um terço dos adensamen-
tos populacionais de classe média já implantados em 
situação irregular, não regularizados, pelas dificulda-
des impostas pela atual legislação.

O que essa emenda propõe e traz é a possibili-
dade de legalizá-los, usando, para esses moradores 
que hoje estão lá, os mesmos parâmetros para a le-
galização do segmento de baixa renda. E não há outra 
saída a não ser regularizar.

Nós vivemos hoje, no Distrito Federal, um proces-
so de busca da legalização, inclusive com contribuição 
do Governo Federal, com contribuição da Secretaria 
do Patrimônio da União, da Gerência Regional do Pa-
trimônio da União, e queremos que avance.

Quero deixar claro que em nenhum momento 
essa emenda propõe que seja dado qualquer benefício 
ao morador. Não há subsídios aos moradores; o que 
há é uma facilitação para a legalização, sem nenhum 
outro tipo de benefício. E eu digo que ela está corre-
ta, usando da experiência que tenho por ter exercido 
a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano 
do Governo do Partido dos Trabalhadores.

Falo, portanto, com a experiência de alguém que 
esteve naquela Pasta, tentou legalizar, teve dificuldades 
e vê nessa emenda a possibilidade de tirar a Capital 
de República de uma situação de ilegalidade. Não há 
neste caso qualquer benefício pela legalização, a não 
ser a possibilidade de se dar o mesmo direito que 
está sendo dado as pessoas de baixa renda, que es-
tão tendo a sua terra legalizada, àqueles proprietários 
de classe média, que querem passar para a legalida-
de. É preciso dizer que nós estamos tratando desse 
assunto num capítulo que diz respeito à legalização 
fundiária, à regularização fundiária, e tão somente a 
esse aspecto.

Quero dizer mais uma vez que esta é a Casa da 
política, é a Casa que sente o problema de quem está 
na ilegalidade e quer passar para a legalidade. Nós é 
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que temos que decidir, ouvindo, sim, os nossos téc-
nicos. Mas esta Casa não pode viver sob a ditadura 
dos técnicos, que às vezes querem fazer as leis sem 
conhecer a realidade que está aqui do nosso lado.

Por isso, quero pedir ao meu Líder do PT e ao 
meu Líder do Governo que abram mão do destaque 
supressivo, porque ele é incorreto, ele não faz justiça 
a esses moradores, ele não ajuda a legalização.

Se eles não me atenderem, peço às Sras. Parla-
mentares e aos Srs. Parlamentares que votem a favor 
da emenda.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Eu que-
ro avisar ao Plenário que temos mais um destaque e 
que, logo após a sua votação, vou convocar uma ses-
são extraordinária para votar a proposta de emenda 
à Constituição que trata da questão do divórcio. Por 
isso, eu vou pedir aos Srs. Parlamentares que perma-
neçam em plenário porque a votação é nominal, já que 
se trata de uma PEC.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para fa-
lar a favor, concedo a palavra ao Deputado Henrique 
Fontana.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, primeiro quero desta-
car, por óbvio, o meu enorme respeito aos Parlamen-
tares de Brasília – o Deputado Tadeu Filippelli, autor 
da emenda, e especialmente o meu companheiro de 
partido, o Deputado Magela -, que evidentemente bus-
cam uma solução para um problema real e efetivo do 
Distrito Federal. E todos nós brasileiros devemos pro-
curar caminhos para solucioná-lo. Aliás, no Brasil inteiro 
existem áreas que podem ter essas características.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, peço a 
atenção dos colegas para esta pergunta. Por que o Go-
verno é contra a manutenção do art. 63? Em primeiro 
lugar, diz o inciso II que a regularização dessas áreas 
seria feita independentemente da renda familiar. En-
tão, como vamos usar um sistema especialíssimo de 
regularização fundiária, que está destinado ao Brasil 
inteiro, para atender famílias de baixa renda, dentro 
de um programa especialíssimo do Governo Federal, 
com critérios – inclusive urbanísticos – diferenciados? 
Como estenderíamos essa possibilidade para áreas 
em geral aqui no Distrito Federal?

Primeiro, esse desafio teria de se dar no Brasil 
inteiro. Temos áreas em que há famílias de classe mé-
dia morando e que precisam ser regularizadas. Mas, 
evidentemente, isso não pode ser feito com critérios 
vantajosos, inclusive do ponto de vista ambiental.

Eu vou dar um exemplo: para esse tipo de regu-
larização fundiária de interesse social, “o município 
poderá, por decisão motivada, admitir a regularização 

fundiária de interesse social em Áreas de Preservação 
Permanente”. Essa é uma excepcionalidade enorme, 
Sras. e Srs. Deputados, que está destinada a atender 
famílias de baixa renda, dentro deste Programa Minha 
Casa, Minha Vida, até porque, quando uma área de 
preservação é ocupada por famílias de baixa renda, elas 
para ali foram porque não tinham alternativa de mora-
dia; elas para ali foram, de fato, pela crise econômica 
brutal que enfrentam muitas vezes. Regularizando essa 
situação, nós podemos preservar a expansão e evitar 
um prejuízo maior, do ponto de vista ambiental.

Para o tema de Brasília, o que o Líder do Gover-
no quer assumir com os Parlamentares de Brasília – o 
Deputado Magela, o Deputado Filippelli – é, evidente-
mente, o diálogo, a negociação e a busca de uma solu-
ção com outro critério e com outra legislação adequada 
para atender a essa legítima necessidade.

Por isso, o Governo é a favor do destaque, Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem, 
vamos encaminhar.

Para falar a favor, Deputado José Genoíno.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, eu entendo que é legítima 
a reivindicação dos Deputados de Brasília. Mas, se é 
necessário promover essa regularização fundiária em 
Brasília, esse problema, por exemplo, numa cidade 
como São Paulo, como o Rio de Janeiro, como Goiâ-
nia, como Salvador, como Recife, como fica? Ou seja, 
nós não podemos criar, num programa como este, uma 
especificação para Brasília, por ser peculiar. O pro-
blema da moradia, o problema urbano, não é peculiar 
para Brasília; é peculiar para as outras cidades, para 
as outras regiões. 

Podemos resolver este problema de outra maneira 
e não por intermédio deste texto. Concordo com a ar-
gumentação do Líder do Governo. É claro que, quando 
a bancada for votar – e estou aqui por delegação do 
Líder Cândido Vaccarezza -, nós respeitaremos a po-
sição do Deputado Magela, mas queremos deixar bem 
claro que este é um programa nacional, é um financia-
mento nacional, tem critérios nacionais. Nós votamos 
uma proposta do PPS sobre o problema dos cartórios, 
com critério nacional, e não fomos olhar a realidade, 
por exemplo, de São Paulo, que tem muitos cartórios. 
Estamos discutindo uma política nacional.

Ao fazer esta regularização fundiária só para 
Brasília... Respeitamos a Capital Federal. Ela é muito 
importante, é a sede dos Poderes, mas entendo que há 
um critério geral. Respeito, mas entendo que este tema 
deveria ser mais bem discutido em outra proposta. 

Por isso, somos favoráveis ao destaque e vamos 
retirar do texto este dispositivo.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contra, Deputado Tadeu Filippelli.

O SR. TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB-DF. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, é importante observar que, neste caso, o art. 
63 simplifica a regularização fundiária. Ele remete à 
Seção II, única e exclusivamente, a parte técnica, pois 
somente a Seção II trata do aspecto fundiário e técnico, 
nunca de qualquer tipo de benefício, incentivo finan-
ceiro ou qualquer outra benesse. De forma nenhuma! 
Única e exclusivamente.

Brasília, há 50 anos, teve todas as suas terras 
desapropriadas. Portanto, a única Unidade da Fede-
ração que tem esta característica é Brasília. E por ter 
sido desapropriada. E esta medida somente alcançará 
terras públicas. Este é um fato. 

Outro aspecto que deve ser observado: do ponto 
de vista do impacto ambiental, qual é a diferença de 
uma habitação de 3 salários mínimos para uma de 5 
salários mínimos? O impacto ambiental é exatamente o 
mesmo, ou até mesmo o contrário. Se estamos amplian-
do o limite de salários mínimos, estamos alcançando 
áreas de menor densidade demográfica, procurando 
regularizar áreas que devem ser realmente regulari-
zadas, com compensações ambientais perfeitamente 
possíveis. Habitação de interesse social não pode ser 
medida pelo número de salários mínimos, mas pelo 
efetivo papel social que cumpre. Se, em Brasília, há 
90 mil famílias nesta situação, pode haver interesse 
social maior do que este para Brasília? Esta é a rea-
lidade. O impacto é o mesmo para uma habitação de 
3, de 6, de 7 salários mínimos. Somente Brasília teve 
as terras desapropriadas.

Portanto, insisto, peço, faço este apelo aos demais 
partidos, para que acompanhem o brilhante relatório 
do Deputado Henrique Eduardo Alves, que aborda o 
verdadeiro interesse social de uma habitação.

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 

bem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 

o PHS? (Pausa.)
Como vota o PTdoB? (Pausa.)
Como vota o PMDB?
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/

PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu quero reforçar este apelo, como Relator. 
O Deputado Tadeu Filippelli já mostrou o porquê da ex-
cepcionalidade para Brasília, cidade de característica 
tão diferente, tão própria, que motivou o Deputado Ma-
gela, cujo partido tem posição ostensivamente contrá-
ria – e nós conhecemos o PT: quando define posições, 
sua bancada obedece rigorosamente -, a pedir licença 

ao PT. Conhecedor que é da situação na Capital, o De-
putado é favorável à manutenção do texto. Isso mostra 
a importância, a sensibilidade desta matéria. 

Na condição de Relator, peço encarecidamente o 
apoio de todos os partidos, para que possamos concluir 
com pleno êxito a votação desta proposição.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PMDB 

vota “sim”, portanto.
Como vota o Democratas?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, o que estamos votando hoje é 
totalmente diferente – 180 graus daquilo que foi enca-
minhado pela medida provisória.

Temos de aplaudir o Líder do PMDB, que teve 
sensibilidade social. A medida provisória atendia ape-
nas às grandes construtoras e às grandes cidades do 
País, de mais de 100 mil habitantes. O Líder do PMDB, 
motivado por emendas, que o Democratas teve a ini-
ciativa de apresentar de imediato, para que todos os 
municípios deste País fossem atendidos, apresentou 
algo importantíssimo: 1 bilhão de reais, repassados 
diretamente para as Prefeituras de municípios com 
menos de 50 mil habitantes, para atendimento das 
pessoas carentes e humildes. 

E este relatório tem outro objetivo: não visa dar 
apoio às grandes estruturas e aos grandes municípios, 
mas contempla principalmente os cidadãos mais ca-
rentes. E contempla também a realidade da Capital 
Federal. Aqui, sem dúvida alguma, precisa haver uma 
regularização, porque toda a área foi desapropriada, 
e as pessoas vivem numa situação de total instabili-
dade. 

Sr. Presidente, a posição do Democratas é de 
aplausos ao Líder do PMDB, que acatou as emendas 
do Democratas. Somos pela manutenção do texto.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O DEM 
vota “sim”. 

O PSDB como vota?
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB orienta a votação pela manutenção do texto, 
entendendo que o relatório produzido foi fruto de um 
entendimento amplo entre o Governo e a Oposição, 
com a devida abertura dada pelo Relator, Deputado 
Henrique Eduardo Alves.

A contribuição do PSDB foi no sentido de aperfei-
çoar a matéria. Acho que só tem sentido medida pro-
visória ser encaminhada a esta Casa se o Parlamento 
é capaz de aperfeiçoá-la. Se, no caso específico deste 
destaque para votação em separado, ao discordar do 
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Governo, estivermos garantindo a regularização de 90 
mil famílias numa área excepcional do Distrito Fede-
ral que há meio século foi desapropriada, estaremos 
dando um passo importante e melhorando o texto da 
futura lei. 

Portanto, o nosso voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Voto 

“sim”.
Como vota o PTdoB?
O SR. VINICIUS CARVALHO (PTdoB-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTdoB 
entende que, quando a medida provisória em questão 
chegou a esta Casa, tratava de fato de um programa 
de governo. Após o entendimento e a sensibilidade do 
Relator, tornou-se um programa de Estado. Por isso o 
sucesso verificado neste momento.

O PTdoB vota “sim”.
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, o PV 
concorda integralmente com o que disse o Líder do 
Governo. A posição externada pelo Líder do Governo 
e depois pelo Deputado José Genoíno é a nossa po-
sição. Não entendemos como um projeto destinado a 
famílias de baixa renda pode passar por essa transfor-
mação “maravilhosa” – entre aspas – na Câmara dos 
Deputados e se destinar, no nosso entender de forma 
inadequada, a famílias de alta renda, a condomínios 
de luxo que eventualmente tenham-se instalado irre-
gularmente em Brasília. 

Nós do Partido Verde consideramos essa situação 
um problema para a cidade de Brasília. Embora alguns 
dos representantes do Distrito Federal o defendam, 
este dispositivo pode ter cunho eleitoral. Não se trata 
de uma questão estratégica para a cidade de Brasília. 
Achamos que o destaque deve ser rejeitado.

O voto do PV é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PV 

vota “não”. 
O Líder do Governo o que aconselha?
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, 
eu quero fazer um comentário bem-humorado para o 
Líder do Democratas: se a medida provisória mudou 
180 graus na mão do Relator, o Deputado Henrique 
Eduardo Alves – que, aliás, fez um trabalho excelente 
e aperfeiçoou a matéria -, foi porque nada da medida 
original era bom. Será que o Líder do Democratas não 
gostou da previsão de 1 milhão de casas contida na 
medida original, para famílias que ganham zero, 1, 2, 
até 3 salários? Não gostou desse forte subsídio?

O SR. RONALDO CAIADO – Isso o Líder do 
PMDB garantiu. 

O SR. HENRIQUE FONTANA – Mas, voltando ao 
destaque, Sr. Presidente, quero pedir o voto “não”, pelo 
seguinte: nós não podemos oferecer a um processo 
de regularização fundiária condições extremamente 
especiais, até mesmo no que diz respeito ao quesito 
ambiental, com possibilidade de, ainda que a notifi-
cação por edital não seja respondida em 30 dias, ser 
dada continuidade à regularização, e para áreas em 
geral. Isso pode abrir uma excepcionalidade de extre-
mo risco para o processo de regularização fundiária 
que tem de ser feito no País inteiro. 

Por exemplo, Sr. Presidente: diz um dos itens 
que, se o proprietário não for localizado nos endereços 
constantes do registro de imóveis, a notificação pode 
ser feita diretamente por edital. Como é que nós va-
mos estender isso para áreas em que moram famílias 
que ganham 30, 40, 50 salários mínimos? Isso não 
me parece razoável.

Faço este apelo aos Parlamentares de Brasília: 
vamos encontrar outro mecanismo, seguro, mais ade-
quado, para resolver esse problema específico, mas 
não vamos dar a Brasília uma condição que nenhum 
Estado do Brasil tem. Esse não me parece um bom 
encaminhamento. 

O Governo solicita o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como vota 

o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB/PMN/PRB?
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco, de-
pois de ampla discussão com o nosso Líder, o Depu-
tado Rodrigo Rollemberg, que é aqui do Distrito Fe-
deral, concluiu que não haverá doação de terras nem 
danos ambientais.

Por isso, votamos favoravelmente à manutenção 
do texto. Votamos “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Bloco 
vota “sim”.

Como vota o PT?
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, quero lembrar que esta medida provi-
sória destinou 34 bilhões de reais para a construção 
de 1 milhão de casas. O Deputado Henrique Eduardo 
Alves aperfeiçoou o texto, em consonância com o Go-
verno Federal, em particular com o Presidente Lula. 
O que estamos votando agora é um pequeno ponto, 
aquele que dá à cidade de Brasília condições espe-
ciais para regulamentar terras, independentemente de 
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renda. Pode haver agressão ao meio ambiente e pode 
haver problemas.

Mas quero ressaltar que o Deputado Magela, 
do nosso partido, além de estar autorizado a debater 
a questão e a ter uma posição diferente da nossa, foi 
um dos signatários desta emenda e muito lutou por 
ela. O PT respeita a discussão provocada pelo Depu-
tado Magela.

Para concluir, parabenizo o Deputado Henrique 
Eduardo Alves e a Câmara dos Deputados pelo traba-
lho que fizeram em torno desta emenda. Essa pequena 
divergência não muda o essencial do nosso trabalho.

O PT, para este item, orienta o voto “não”, acom-
panhando o Governo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PT 
vota “não”.

Como o Bloco Parlamentar PMDB/PTC orienta 
sua bancada?

O SR. TADEU FILIPPELLI (Bloco/PMDB-DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Blo-
co Parlamentar PMDB/PTC vota “sim”, mas esclarece 
o seguinte fato: é importante observar que o próprio 
Governo Federal, em negociações pontuais com co-
munidades de Brasília, vem buscando essa regulari-
zação. Portanto, esta emenda ajudaria o próprio Go-
verno Federal a acelerar a regularidade fundiária do 
Distrito Federal, permitindo a presença do Estado em 
cada uma dessas localidades, diminuindo a ampliação 
dessa dificuldade e dessa angústia.

Portanto, volto a insistir: não pode ser entendido, 
de forma nenhuma, como benesse, como uma particu-
laridade do Distrito Federal, porque o Distrito Federal 
é único na parte da desapropriação de suas terras; 
o Distrito Federal somente utilizará isso por 2 anos, 
para poder acelerar o próprio trabalho que o Governo 
Federal vem fazendo.

Portanto, volto a insistir: o Bloco Parlamentar 
PMDB/PTC vota “sim”, pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

Como o PTB orienta a sua bancada?
O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (PTB-RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
quer homenagear, neste momento, o Deputado Henri-
que Eduardo Alves, pelo belíssimo trabalho de Relator 
neste grande programa nacional de habitação.

Conversando com o Senador Gim Argello, fa-
lamos a respeito da excepcionalidade deste caso de 
Brasília. Nesse sentido, o PTB acompanha o Deputa-
do Magela, pela excepcionalidade de Brasília, e vota 
“sim” neste item.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

Como o PSOL orienta a sua bancada?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votamos “não” 
ao art. 63 porque agrega possibilidade de injustiça e 
privilégio no projeto.

Por que isso? Em primeiro lugar, ocupação em 
área de domínio público ou predominantemente de do-
mínio público não existe, absolutamente, só no Distrito 
Federal. De forma alguma.

Em segundo lugar, na falta de critério e na ex-
cepcionalidade por 2 anos, o Programa Minha Casa, 
Minha Vida pode ser “minha ocupação de luxo, meu 
grande negócio, meu pulo-do-gato”. Sem critério, sem 
discernimento. O assentamento e a legalização devem 
ser perseguidos por qualquer administração, mas com 
critérios, com exames, não com essa generalização e 
com essa exceção perigosa, que desconsidera inclu-
sive atentados ambientais, ocupações indevidas, e 
até de gente rica.

Portanto, a nossa preocupação é não manchar a 
proposta que caminhou bem, inclusive com a redução 
de emolumentos – para o azar dos cartórios – para 
aqueles que ganham até 3 salários mínimos, com esse 
artigo que deve ser retirado a bem da justiça urbana.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

Deputado Jofran Frejat, a favor ou contra Bra-
sília?

O SR. JOFRAN FREJAT (PR-DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Brasília é 
uma cidade excepcional e, como tal, precisa ser “ex-
cepcionalizada”, porque na sua própria criação muitas 
questões ficaram para ser resolvidas.

Já temos 50 anos, praticamente. Precisamos 
regularizar e legalizar esta cidade. O PR tem a maior 
bancada do Distrito Federal. Dos 8 Deputados Fede-
rais, temos 3. Todos nós da bancada do Distrito Fede-
ral lutamos para que Brasília seja uma cidade legal. 
Não há possibilidade de o PR deixar de apoiar uma 
proposta desta ordem, que busca legalizar definitiva-
mente a Capital da República. Essa excepcionalidade 
cabe perfeitamente na Capital da República. 

Por isso, Sr. Presidente, o PR vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PR 

vota “sim”.
Como vota o PP?
O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, entendemos 
que este destaque supressivo é muito importante para 
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completar esta beleza de trabalho feito pelo Relator, o 
Líder Henrique Eduardo Alves. 

Como disse o Deputado Jofran Frejat, a situação 
fundiária de Brasília precisa ser regularizada. Por isso, 
o PP vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“sim”.

Como vota o PDT, Deputado Brizola Neto?
O SR. BRIZOLA NETO (PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT tem 
compromisso com a regulamentação fundiária de inte-
resse social, mas entende que, neste caso específico, 
o enxerto dessa questão específica de Brasília num 
programa de habitação para o País inteiro configura 
uma espécie de casuísmo.

Além do mais, Sr. Presidente, como disse, o 
nosso compromisso é com a regulamentação fundi-
ária de interesse social para famílias de baixa renda, 
e a vírgula que encontramos aqui no inciso II, antes 
de “independe da renda familiar”, inviabiliza qualquer 
possibilidade de apoio do PDT.

Portanto, o PDT vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PDT 

vota ”não”.
Como vota o PSC?
O SR. REGIS DE OLIVEIRA (PSC-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC, 
pelos mesmos fundamentos do Deputado Brizola Neto, 
encaminha o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota 
“não”.

O PPS ainda não orientou.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, temos 
aqui uma situação difícil. É evidente que o foco não 
envolve a questão ambiental. Está sendo regularizada 
a situação de 400 mil lotes no Brasil, para a população 
mais pobre. Não se trata da questão ambiental. E a exi-
gência é a mesma para famílias de classe média.

O texto da manhã, o primeiro texto, era para o 
Brasil inteiro. Depois é que foi incluído o Distrito Fe-
deral. Na verdade, acho que devemos votar um texto 
para o Brasil inteiro, porque a regularização tem de 
ser feita para o Brasil inteiro, não só para a população 
mais pobre. É claro que a população que tem condi-
ções tem de pagar um tributo para essa regularização, 
mas é preciso avançar na regularização.

Eu gostaria até de sugerir que se aprove isso. 
Por que não se mantém o texto anterior, que era para 
todo o Brasil, já que é essa a discussão maior aqui, e 

o Relator incluiu o Distrito Federal apenas na última 
versão?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Como 
vota o PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA – Eu acho que o 
Relator, já que houve tantos acordos aqui, poderia não 
deixar exclusivamente o Distrito Federal.

O PPS vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vota “sim” 

o PPS.
Como vota o Bloco?
O SR. DR. UBIALI – Sr. Presidente, quero fazer 

algumas ponderações sobre o nosso voto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Mas vota 

“sim” ou “não”? V.Exa. já orientou a bancada.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ouvi algumas 
discordâncias dentro do Bloco. Como estamos num 
Bloco, não podemos ser radicais.

Apesar de o PSB, junto com o Deputado Rodri-
go Rollemberg, votar “sim”, nós vamos liberar o Bloco 
neste caso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Libera a 
bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção a manutenção do artigo. 

“Art. 63. Excepcionalmente, durante o 
prazo de até dois anos, poderão ser aplica-
das, no Distrito Federal, as regras da Seção 
II deste Capítulo para a regularização de as-
sentamentos urbanos ou parecelamentos do 
solo informais, que reúnam cumulativamente 
as seguintes características:

I – situarem-se em áreas de domínio 
público ou predominantemente de domínio 
público;

II – forem ocupados predominantemen-
te por população que tenha o imóvel irregular 
como único imóvel residencial, independente-
mente da renda familiar.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Aqueles 
que forem pela manutenção do artigo permaneçam 
como se acham. (Pausa.)

MANTIDO O ARTIGO. (Palmas.)
O SR. BRIZOLA NETO (PDT-RJ.) – Verificação, 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Verifica-

ção concedida.
O SR. DR. NECHAR (PV-SP.) – Verificação con-

junta, Presidente.
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O SR. REGIS DE OLIVEIRA (PSC-SP.) – Sr. Pre-
sidente, peço verificação pelo PSC.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Verificação 
conjunta concedida.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O 
PDT, sozinho, não tem número para pedir verificação, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O pedido 
foi de verificação conjunta.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Com 
quem?

O SR. DR. NECHAR (PV-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, verificação con-
junta com o PV.

O SR. BRIZOLA NETO (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – É verificação conjunta com 
o PV e com o PSC.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – PV e PSC. 
Há número, Deputado.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Há nú-
mero regimental?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vamos ver 
aqui. Um minutinho.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Acho 
que não, Sr. Presidente.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PSOL também.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com o 
meu apoio também.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Lamen-
tavelmente, não dá.

O SR. BRIZOLA NETO (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Não, Sr. Presidente. São 
PDT, PV e PSC. Sobra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O PDT 
também?

O SR. BRIZOLA NETO – O PDT também.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Então, 

está bom.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSOL também. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Então, 

está bem. Deu verificação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Pre-

sidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os 
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste-
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PSOL vota “não”, contra 
a grilagem.

O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PMDB vota “sim”, pela regularização das terras em 
Brasília, o que é muito importante.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-
tado Sérgio Carneiro me pede insistentemente, pela 
oitava vez, que eu solicite às Sras. e aos Srs. Deputa-
dos que permaneçam em plenário, porque, na sessão 
extraordinária, vamos votar um projeto patrocinado por 
S.Exa., uma PEC relativa ao divórcio.

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/
PMDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, já caminhando para o final desta votação, 
cumprimento o Relator, o eminente Deputado Henri-
que Eduardo Alves, que fez um excepcional trabalho 
que vai alegrar o povo brasileiro, reduzindo o déficit 
habitacional. A população pode dormir hoje à noite 
comemorando mais uma agenda positiva, uma vota-
ção a favor do Brasil. 

Aproveito para também parabenizar V.Exa. e a 
Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado José Aníbal, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PSDB.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB-SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presi-
dente.

Nós estamos concluindo votação em que houve 
um fator reconhecido pelo Relator, Deputado Henrique 
Eduardo Alves, que foi distinto na construção do pare-
cer. Logo que esta medida provisória veio à Casa, eu 
pedi a S.Exa. que acolhesse, como colaborador direto 
na função de Relator, o Deputado Fernando Chucre, 
que conhece bem a matéria e poderia, eventualmen-
te, colaborar com S.Exa. Adicionalmente, também o 
Deputado Renato Amary. 

Fiquei muito feliz hoje, quando o Deputado Hen-
rique Eduardo Alves disse a mim e a outros Parlamen-
tares que o Deputado Fernando Chucre colaborou 
fortemente para o parecer que apresentou. Colaborou 
positiva e produtivamente. Isso tem uma razão, Sr. Pre-
sidente. O Deputado Fernando Chucre conhece muito 
bem o programa habitacional do Estado de São Paulo, 
que, no Governo Mario Covas, construiu 200 mil habi-
tações populares e introduziu critérios que hoje cons-
tam da medida provisória e não constavam na forma 
como ela veio do Governo: sorteio público por faixa de 
renda; fim do apadrinhamento político; contrato, pre-
ferencialmente, em nome das mulheres; 5% do total 
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construído destinado a famílias com pessoas portado-
ras de deficiências físicas. Posteriormente, o Governo 
Geraldo Alckmin ampliou a faixa destinada a famílias 
com portadores de deficiências físicas para 7%. 

Agora, no Governo José Serra, está havendo um 
programa de melhora na qualidade e no tamanho das 
habitações; sustentabilidade; energia solar; e regula-
rização. Através de todos esses procedimentos, ao 
longo de 14 anos de gestões consecutivas do PSDB 
no Estado de São Paulo, foi possível construir 400 mil 
moradias para a população de baixa renda, para a 
população que ganha 1, 2, 3, 4, 5 salários. E, agora, 
a redução das taxas cartoriais também foi introduzida 
pelo Governo Serra. 

Com isso, Sr. Presidente, eu quero dizer o seguin-
te: eu vi o ufanismo petista governista neste plenário 
hoje. Não há uma casa construída ainda. Houve o pro-
grama anterior, anunciado em 2006, ano de eleição, 
com o objetivo de construir 300 mil casas, com dotação 
de 18,7 bilhões de reais. Construíram 115 mil. Eram 
300 mil, foram construídas 115 mil, e foram gastos 9 
bilhões e meio de reais. Cada uma dessas casas, cons-
truídas por esse programa eleitoreiro, anunciado por 
Lula em 2006, custou mais de 80 mil reais. Eram 300 
mil casas, foram entregues 115 mil. Agora, anuncia-se 
1 milhão de casas. Quando? Não há data. 

O Presidente não gostou da ideia inicial: eram 
500 mil. Falou logo em 1 milhão. S.Exa. sabe do que 
está falando. Oito milhões de famílias no Brasil querem 
ter uma parede hidráulica, merecem ter uma parede 
que, de um lado, tenha uma pia e, de outro, a privada 
e o chuveiro. Todas as famílias brasileiras têm direito 
a isso. O Presidente está mexendo com esse grande 
desejo. São 8 milhões de famílias. S.Exa. vem com 
propósito claramente eleitoreiro e anuncia que vai fa-
zer 1 milhão de casas. Nós colaboramos, fornecemos 
sugestão e acatamento do Deputado Henrique Edu-
ardo Alves, Parlamentar que ajudou diretamente na-
quilo que estamos aprovando agora, aperfeiçoando o 
projeto. E estamos na torcida para que dê resultado. 
Quem pode torcer contra projeto desses?

Agora, este Governo, que, pelo projeto anterior, 
gastou mais de 80 mil reais por casa, diz que vai gas-
tar 34 mil reais. Oxalá consiga fazer! Vai subsidiar. É 
necessário.

O programa mais consequente e sério de mo-
radia popular da história do Brasil é o programa de 
14 anos que vem acontecendo no Estado São Paulo. 
Construiu 400 mil casas, com dotação orçamentária 
firme. Um por cento do ICMS todos os anos. É políti-
ca de Estado. Agora, não. É promessa de um governo 
que já prometeu uma vez e não cumpriu. Vai prometer 
outra vez, e espero que cumpra.

Agora, o setor inteiro diz que é possível, com mui-
ta iniciativa, com muita atenção, com muita dedicação 
deste Governo e com muita gestão, que quase sempre 
lhe falta, fazer 300 mil casas até o ano que vem. Então, 
quanto àqueles que estão aqui hoje cantando 1 milhão 
de casas que não existem ainda – e eles sabem disso 
-, nós temos razões para acreditar que é possível fazer 
300 mil. Se fizerem, será um avanço importante.

As outras, Sr. Presidente, sobretudo um progra-
ma de Estado, nós faremos a partir de 2011, e não 
apenas a partir de uma promessa eleitoreira. O Brasil 
precisa dessas casas, as famílias brasileiras precisam 
delas, como um programa de Estado, um programa não 
eleitoreiro e como compromisso com o grande anseio 
da população que não tem casa de ter uma parede 
hidráulica e cidadania completa.

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-
cerrar a votação. Há alguém votando?

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco quer 
mudar a orientação para obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
Obstrução.

O SR. PAULO PIMENTA – Sr. Presidente, por 
gentileza, quero fazer uma rápida colocação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – É questão 
de ordem sobre a matéria?

O SR. PAULO PIMENTA – Não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deixe-me 

encerrar a votação, então.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-

cerrar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está en-

cerrada a votação. 

VOTARAM

SIM:    224 
NÃO:    148 
ABSTIVERAM-SE:     2 
TOTAL:    374

FOI MANTIDO O TEXTO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: MPV Nº 459/2009 – DVS – PT – ART. 63 
DO PLV – Nominal Eletrônica 

Início da votação: 20/05/2009 19:58

Encerramento da votação: 20/05/2009 20:07

Presidiram a Votação:

Michel Temer 
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CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico 
de Votação

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Líder 
do Governo pede a palavra? (Pausa.)

Vamos votar o destaque primeiro.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Destaque 

para votação em separado da Emenda nº 279.

“Senhor Presidente, requeiro nos termos 
dos arts. 117, IX c/c 161, inciso II e § 2º do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos, destaque para votação em separado da 
Emenda 279.

Sala das Sessões,      de            de. – Dr. Ubiali, Vice-
Líder do Bloco Parlamentar PSB,PCdoB,PMN,PRB.”

O SR. ZÉ GERALDO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, voto com o meu 
partido.

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-
tado Paulo Pimenta pede a palavra para uma questão 
de ordem.

O SR. PAULO PIMENTA – Não é questão de or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – V.Exa. 
pode falar depois?

O SR. PAULO PIMENTA – Sem problema, Sr. 
Presidente.

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com a ban-
cada.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB-
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, votei “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor do destaque, concedo a palavra ao Deputado 
Dr. Ubiali.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, esse destaque tem a 
aquiescência do Líder Henrique Eduardo Alves, porque 
é um destaque importante, que permite a colocação 
de aquecimento solar nas casas com financiamento 
público. Com isso, ganha-se na economia e no meio 
ambiente.

Por isso, o Deputado Henrique Eduardo Alves 
manifestou-se anteriormente, em conversa de plená-
rio, no sentido de que vai aceitá-lo.

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Relator. 

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
como Relator, eu acolho a proposta do Deputado, por 
entender que é benéfica ao projeto de construção de 
casas.

Sou a favor e acolho, portanto, a proposta.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem. 

Estão todos a favor. Não precisam nem encaminhar.
O SR. JOÃO DADO – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. JOÃO DADO (PDT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, votei com o PDT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-
ção a emenda.

EMENDA Nº 279

“Acrescente-se onde couber:

Art. Fica autorizado o financiamento para 
aquisição de equipamento de energia solcar 
e contratação de mão-de-obra para sua insta-
lação em moradias cujas famílias aufiram no 
máximo renda de seis salários mínimos.”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que votam a favor da emenda permaneçam 
se acham. (Pausa.)

APROVADA A EMENDA.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 

a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DA 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 459-B DE 2009

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 11 DE 2009

Dispõe sobre o Programa Minha Casa, 
Minha Vida – PMCMV e a regularização fun-
diária de assentamentos localizados em áre-
as urbanas; altera o Decreto-Lei nº 3.365, de 
21 de junho de 1941, as Leis nºs 4.380, de 21 
de agosto de 1964, 6.015, de 31 de dezem-
bro de 1973, 8.036, de 11 de maio de 1990, 
e 10.257, de 10 de julho de 2001, e a Medida 
Provisória nº 2.197-43, de 24 de agosto de 
2001; e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
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CAPÍTULO I 
Do Programa Minha Casa, Minha Vida – Pmcmv

Seção I 
Da Estrutura e Finalidade do PMCMV

Art. 1º O Programa Minha Casa, Minha Vida – 
PMCMV compreende:

I – o Programa Nacional de Habitação 
Urbana – PNHU;

II – o Programa Nacional de Habitação 
Rural – PNHR;

III – a autorização para a União transferir 
recursos ao Fundo de Arrendamento Residen-
cial – FAR e ao Fundo de Desenvolvimento 
Social – FDS;

IV – a autorização para a União conce-
der subvenção econômica tendo em vista a 
implementação do PMCMV em Municípios 
com população de até 50.000 (cinquenta mil) 
habitantes;

V – a autorização para a União participar 
do Fundo Garantidor da Habitação Popular – 
FGHab; e

VI – a autorização para a União conce-
der subvenção econômica ao Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social 
– BNDES.

Art. 2º O PMCMV tem como finalidade 
criar mecanismos de incentivo à produção e 
à aquisição de novas unidades habitacionais 
pelas famílias com renda mensal de até 10 
(dez) salários mínimos, que residam em qual-
quer dos Municípios brasileiros.

Art. 3º Para a definição dos beneficiários 
do PMCMV, devem ser respeitadas, além das 
faixas de renda, as políticas estaduais e muni-
cipais de atendimento habitacional, priorizan-
do-se, entre os critérios adotados, o tempo de 
residência ou de trabalho do candidato no Mu-
nicípio e a adequação ambiental e urbanística 
dos projetos apresentados.

§ 1º Em áreas urbanas, os critérios de 
prioridade para atendimento devem contem-
plar também:

I – a doação pelos Estados, pelo Distri-
to Federal e pelos Municípios de terrenos lo-
calizados em área urbana consolidada para 
implantação de empreendimentos vinculados 
ao programa;

II – a implementação pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos Municípios de medidas 
de desoneração tributária, para as construções 
destinadas à habitação de interesse social;

III – a implementação pelos Municípios 
dos instrumentos da Lei nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001, voltados ao controle da retenção 
das áreas urbanas em ociosidade.

§ 2º Observados os critérios definidos no 
caput, os imóveis destinados a famílias com 
renda mensal de até 3 (três) salários mínimos 
serão distribuídos em cada Município por meio 
de sorteio eletrônico público.

§ 3º Terão prioridade como beneficiários 
os moradores de assentamentos irregulares 
ocupados por população de baixa renda que, 
em razão de estarem em áreas de risco ou 
de outros motivos justificados no projeto de 
regularização fundiária, excepcionalmente ti-
verem de ser relocados, não se lhes aplicando 
o sorteio referido no § 2º.

Seção II 
Do Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU

Art. 4º O Programa Nacional de Habitação Urba-
na – PNHU tem como objetivo subsidiar a produção 
e a aquisição de imóvel para os segmentos popula-
cionais com renda familiar mensal de até 6 (seis) sa-
lários mínimos.

§ 1º Incluem-se entre as ações passíveis de se-
rem realizadas no âmbito do PNHU:

I – produção ou aquisição de novas uni-
dades habitacionais em áreas urbanas;

II – produção ou aquisição de lote urba-
nizado em áreas urbanas, desde que o bene-
ficiário assuma o compromisso contratual de 
iniciar a construção da unidade residencial no 
prazo de até 6 (seis) meses;

III – requalificação de imóveis já existen-
tes em áreas consolidadas.

§ 2º A assistência técnica deve fazer parte 
da composição de custos do PNHU.

Art. 5º Fica a União autorizada a conceder sub-
venção econômica no âmbito do PNHU até o montan-
te de R$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos 
milhões de reais).

Parágrafo único. Enquanto não efetivado o aporte 
de recursos de que trata o caput, caso o agente opera-
dor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS 
tenha suportado ou venha a suportar, com recursos 
das disponibilidades atuais do referido fundo, a parce-
la da subvenção econômica de que trata o caput, terá 
direito ao ressarcimento das quantias desembolsadas, 
devidamente atualizadas pela taxa Selic.

Art. 6º A subvenção econômica de que trata o 
art. 5º será concedida exclusivamente a mutuários 
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com renda familiar mensal de até 6 (seis) salários mí-
nimos, somente no ato da contratação da operação de 
financiamento, com o objetivo de:

I – facilitar a aquisição do imóvel resi-
dencial; ou

II – complementar o valor necessário a 
assegurar o equilíbrio econômico-financeiro 
das operações de financiamento realizadas 
pelas entidades integrantes do Sistema Finan-
ceiro da Habitação – SFH, compreendendo as 
despesas de contratação, de administração e 
cobrança e de custos de alocação, remune-
ração e perda de capital.

§ 1º A subvenção econômica no âmbito 
do PNHU será concedida 1 (uma) única vez 
para cada beneficiário final e será cumulati-
va, até o limite máximo a ser fixado em ato 
do Poder Executivo, com os descontos habi-
tacionais concedidos com recursos do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, 
nas operações de financiamento realizadas 
na forma do art. 9º da Lei no 8.036, de 11 de 
maio de 1990.

§ 2º A subvenção poderá ser cumulativa 
com subsídios concedidos no âmbito de pro-
gramas habitacionais dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios.

Art. 7º Em casos de utilização dos recursos da 
subvenção de que trata o art. 5º em finalidade diver-
sa da definida nesta Lei, ou em desconformidade ao 
disposto no art. 6º, será exigida a devolução ao erário 
do valor da subvenção concedida, acrescido de juros 
e atualização monetária, com base na remuneração 
dos recursos que serviram de lastro à concessão da 
subvenção, sem prejuízo das penalidades previstas 
em lei.

Art. 8º Caberá ao Poder Executivo a regulamen-
tação do PNHU, especialmente em relação:

I – à fixação das diretrizes e condições 
gerais;

II – à distribuição regional dos recursos 
e à fixação dos critérios complementares de 
distribuição desses recursos;

III – aos valores e limites máximos de 
subvenção;

IV – ao estabelecimento dos critérios 
adicionais de priorização da concessão da 
subvenção econômica; e

V – ao estabelecimento das condições 
operacionais para pagamento e controle da 
subvenção econômica.

Art. 9º A gestão operacional dos recursos de 
subvenção do PNHU será efetuada pela Caixa Eco-
nômica Federal.

Parágrafo único. Os Ministros de Estado das Ci-
dades e da Fazenda fixarão, em ato conjunto, a remu-
neração da Caixa Econômica Federal pelas atividades 
exercidas no âmbito do PNHU.

Art. 10. Competem aos Ministérios da Fazenda e 
das Cidades a regulamentação e a gestão do PNHU 
no âmbito das suas respectivas competências.

Seção III 
Do Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR

Art. 11. O Programa Nacional de Habitação Ru-
ral – PNHR tem como finalidade subsidiar a produção 
ou a aquisição de moradia aos agricultores familiares, 
definidos nos termos do art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 
de julho de 2006, e trabalhadores rurais. 

Parágrafo único. A assistência técnica deve fazer 
parte da composição de custos do PNHR.

Art. 12. Fica a União autorizada a conceder sub-
venção econômica no âmbito do PNHR até o montante 
de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais).

Parágrafo único. Enquanto não efetivado o aporte 
de recursos de que trata o caput, caso o agente opera-
dor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS 
tenha suportado ou venha a suportar, com recursos 
das disponibilidades atuais do referido fundo, a parce-
la da subvenção econômica de que trata o caput, terá 
direito ao ressarcimento das quantias desembolsadas, 
devidamente atualizadas pela taxa Selic.

Art. 13. A subvenção econômica de que trata o 
art. 12 será concedida somente no ato da contratação 
da operação de financiamento, com o objetivo de:

I – facilitar a aquisição do imóvel resi-
dencial;

II – complementar o valor necessário a 
assegurar o equilíbrio econômico-financeiro 
das operações de financiamento realizadas 
pelos agentes financeiros; ou

III – complementar a remuneração do 
agente financeiro, nos casos em que o subsídio 
não esteja vinculado a financiamento.

§ 1º A subvenção econômica no âmbito 
do PNHR será concedida 1 (uma) única vez 
para cada beneficiário final e será cumulati-
va, até o limite máximo a ser fixado em ato 
do Poder Executivo, com os descontos habi-
tacionais concedidos com recursos do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, 
nas operações de financiamento realizadas 
na forma do art. 9º da Lei nº 8.036, de 11 de 
maio de 1990.
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§ 2º A subvenção poderá ser cumulativa 
com subsídios concedidos no âmbito de pro-
gramas habitacionais dos Estados, Distrito 
Federal ou Municípios.

§ 3º A concessão da subvenção econô-
mica deverá guardar proporcionalidade com 
a renda familiar e o valor do imóvel, além de 
considerar as diferenças regionais.

Art. 14. Em casos de utilização dos recursos da 
subvenção de que trata o art. 12 em finalidade diver-
sa da definida nesta Lei, ou em desconformidade ao 
disposto no art. 13, será exigida a devolução ao erário 
do valor da subvenção concedida, acrescido de juros 
e atualização monetária, com base na remuneração 
dos recursos que serviram de lastro à concessão da 
subvenção, sem prejuízo das penalidades previstas 
em lei.

Art. 15. O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta Seção, especialmente no que concerne 
à definição das diretrizes e condições gerais de ope-
ração, gestão, acompanhamento, controle e avaliação 
do PNHR.

Art. 16. A gestão operacional do PNHR será efe-
tuada pela Caixa Econômica Federal.

Parágrafo único. Os Ministros de Estado das Ci-
dades e da Fazenda fixarão, em ato conjunto, a remu-
neração da Caixa Econômica Federal pelas atividades 
exercidas no âmbito do PNHR.

Art. 17. Competem aos Ministérios da Fazenda e 
das Cidades a regulamentação e a gestão do PNHR 
no âmbito das suas respectivas competências.

Seção IV 
Das Transferências de Recursos  

por parte da União e da Subvenção  
para Municípios de Pequeno Porte

Art. 18. Fica a União autorizada a transferir re-
cursos para o Fundo de Arrendamento Residencial – 
FAR, até o limite de R$ 14.000.000.000,00 (quatorze 
bilhões de reais), e para o Fundo de Desenvolvimento 
Social – FDS, até o limite de R$ 500.000.000,00 (qui-
nhentos milhões de reais).

§ 1º A liberação dos recursos pela União será 
efetuada no âmbito do PMCMV.

§ 2º Enquanto não efetivado o aporte de recursos 
de que trata o caput, caso o agente operador do FAR 
tenha utilizado ou venha a utilizar as disponibilidades 
atuais do referido Fundo, em contratações no âmbito 
do PMCMV, terá o FAR direito ao ressarcimento das 
quantias desembolsadas, devidamente atualizadas 
pela taxa Selic.

Art. 19. Fica a União autorizada a conceder subven-
ção econômica, no montante de até R$ 1.000.000.000,00 

(um bilhão de reais), para implementação do PMCMV 
em Municípios com população de até 50.000 (cinquenta 
mil) habitantes e para atendimento a beneficiários com 
renda familiar mensal de até 3 (três) salários mínimos, 
por meio de instituições financeiras autorizadas pelo 
Banco Central do Brasil ou de agentes financeiros do 
Sistema Financeiro da Habitação – SFH.

§ 1º Os recursos referidos no caput serão aloca-
dos mediante oferta pública às instituições financeiras 
e aos agentes financeiros, a critério dos Ministérios da 
Fazenda e das Cidades.

§ 2º Cada instituição financeira ou agente finan-
ceiro participante só poderá receber recursos até o 
máximo de 15% (quinze por cento) do total ofertado 
em cada oferta pública.

§ 3º A regulamentação deste artigo disporá ne-
cessariamente sobre os seguintes aspectos:

I – os valores e limites das subvenções 
individualizadas a serem destinadas a cada 
beneficiário;

II – a remuneração das instituições financeiras ou 
dos agentes financeiros pelas operações realizadas; 

III – as condições e modalidades de ofer-
tas públicas de cotas de subvenções, como 
também sua quantidade;

IV – a tipologia e o padrão das moradias 
e da infraestrutura urbana;

V – a permissão pelo Banco Central do 
Brasil, na esfera de sua competência e a seu 
exclusivo critério e discrição, para que as insti-
tuições financeiras referidas no caput possam 
realizar operações no âmbito do PMCMV;

VI – a atribuição ao Conselho Monetário 
Nacional – CMN para definir as instituições 
financeiras e os agentes financeiros do SFH 
referidos no caput; e

VII – a permissão pelos Ministérios da 
Fazenda e das Cidades, na esfera de sua com-
petência e a seu exclusivo critério, para que as 
instituições financeiras e os agentes financeiros 
do SFH definidos pelo CMN possam realizar 
operações no âmbito do PMCMV.

§ 4º Os Estados e os Municípios pode-
rão complementar o valor dos repasses com 
créditos tributários, benefícios fiscais, bens ou 
serviços economicamente mensuráveis, assis-
tência técnica ou recursos financeiros.

§ 5º A aplicação das condições previstas 
neste artigo dar-se-á sem prejuízo da possibi-
lidade de atendimento aos Municípios de que 
trata o caput por outras formas admissíveis no 
âmbito do PMCMV.
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Seção V 
Do Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHab

Art. 20. Fica a União autorizada a participar, até o 
limite de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), 
de Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHab, 
que terá por finalidades:

I – garantir o pagamento aos agentes 
financeiros de prestação mensal de finan-
ciamento habitacional, no âmbito do Sistema 
Financeiro da Habitação, devida por mutuá-
rio final, em caso de desemprego e redução 
temporária da capacidade de pagamento, para 
famílias com renda mensal de até 10 (dez) sa-
lários mínimos; e

II – assumir o saldo devedor do financia-
mento imobiliário, em caso de morte e invalidez 
permanente, e as despesas de recuperação 
relativas a danos físicos ao imóvel para mu-
tuários com renda familiar mensal de até 10 
(dez) salários mínimos.

§ 1º As condições e os limites das cober-
turas de que tratam os incisos I e II deste artigo 
serão definidos no estatuto do FGHab.

§ 2º O FGHab terá natureza privada e 
patrimônio próprio dividido em cotas, separa-
do do patrimônio dos cotistas.

§ 3º Constituem patrimônio do FGHab:
I – os recursos oriundos da integralização 

de cotas pela União e pelos agentes financeiros 
que optarem por aderir às coberturas previstas 
nos incisos I e II do caput deste artigo;

II – os rendimentos obtidos com a apli-
cação das disponibilidades financeiras em tí-
tulos públicos federais e em ativos com lastro 
em créditos de base imobiliária, cuja aplicação 
esteja prevista no estatuto social; 

III – os recursos provenientes da recupe-
ração de prestações honradas com recursos 
do FGHab;

IV – as comissões cobradas com fun-
damento nos incisos I e II do caput deste ar-
tigo; e

V – outras fontes de recursos definidas 
no estatuto do Fundo.

§ 4º Os agentes financeiros que optarem 
por aderir à cobertura do FGHab deverão in-
tegralizar cotas proporcionais ao valor do fi-
nanciamento para o mutuário final, na forma 
definida pelo estatuto.

§ 5º A integralização de cotas pela União 
será autorizada por decreto e poderá ser reali-
zada, a critério do Ministério da Fazenda:

I – em moeda corrente;
II – em títulos públicos;
III – por meio de suas participações mi-

noritárias; ou
IV – por meio de ações de sociedades 

de economia mista federais excedentes ao 
necessário para manutenção de seu controle 
acionário.

§ 6º O FGHab terá direitos e obrigações 
próprias, pelas quais responderá com seu 
patrimônio, não respondendo os cotistas por 
qualquer obrigação do Fundo, salvo pela inte-
gralização das cotas que subscreverem.

Art. 21. É facultada a constituição de patrimônio 
de afetação para a cobertura de que trata o inciso II 
do caput do art. 20, que não se comunicará com o 
restante do patrimônio do FGHab, ficando vinculado 
exclusivamente à garantia da respectiva cobertura, 
não podendo ser objeto de penhora, arresto, seques-
tro, busca e apreensão ou qualquer ato de constrição 
judicial decorrente de outras obrigações do Fundo.

Parágrafo único. A constituição do patrimônio de 
afetação será feita por registro em cartório de registro 
de títulos e documentos.

Art. 22. O FGHab não pagará rendimentos a seus 
cotistas, assegurando-se a qualquer deles o direito 
de requerer o resgate total ou parcial de suas cotas, 
correspondente ao montante de recursos financeiros 
disponíveis ainda não vinculados às garantias já con-
tratadas, fazendo-se a liquidação com base na situação 
patrimonial do Fundo.

Art. 23. Os rendimentos auferidos pela carteira 
do FGHab não se sujeitam à incidência de imposto 
de renda na fonte, devendo integrar a base de cálculo 
dos impostos e contribuições devidos pela pessoa ju-
rídica, na forma da legislação vigente, quando houver 
o resgate de cotas, total ou parcial, ou na dissolução 
do Fundo.

Art. 24. O FGHab será criado, administrado, ge-
rido e representado judicial e extrajudicialmente por 
instituição financeira controlada direta ou indiretamen-
te pela União, com observância das normas a que se 
refere o inciso XXII do art. 4º da Lei nº 4.595, de 31 
de dezembro de 1964.

§ 1º A representação da União na assembleia 
de cotistas dar-se-á na forma do inciso V do art. 10 do 
Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967.

§ 2º Caberá à instituição financeira de que trata 
o caput deste artigo, na forma estabelecida no esta-
tuto do Fundo:

I – deliberar sobre a gestão e a alienação 
dos bens e direitos do FGHab, zelando pela 
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manutenção de sua rentabilidade e liquidez, 
após autorização dos cotistas;

II – receber comissão pecuniária, em 
cada operação, do agente financeiro conce-
dente do crédito, que poderá exigi-la do mu-
tuário, desde que o valor cobrado do mutuá-
rio, somado a outras eventuais cobranças de 
caráter securitário, não ultrapasse 10% (dez 
por cento) da prestação mensal.

§ 3º A instituição financeira a que se refe-
re o caput deste artigo fará jus à remuneração 
pela administração do FGHab, a ser estabele-
cida no estatuto do Fundo.

§ 4º O estatuto do FGHab será proposto 
pela instituição financeira e aprovado em as-
sembleia de cotistas.

Art. 25. Fica criado o Comitê de Participação no 
Fundo Garantidor da Habitação Popular – CPFGHab, 
órgão colegiado com composição e competência es-
tabelecidas em ato do Poder Executivo.

§ 1º O CPFGHab contará com representantes do 
Ministério da Fazenda, que o presidirá, do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Casa Civil 
da Presidência da República.

§ 2º O estatuto do FGHab deverá ser examinado 
previamente pelo CPFGHab antes de sua aprovação 
na assembleia de cotistas.

Art. 26. O FGHab não contará com qualquer tipo 
de garantia ou aval por parte do setor público e res-
ponderá por suas obrigações até o limite dos bens e 
direitos integrantes de seu patrimônio.

Art. 27. A garantia de que trata o inciso I do ca-
put do art. 20 será prestada mediante as seguintes 
condições:

I – limite de cobertura, incluindo o nú-
mero de prestações cobertas, a depender da 
renda familiar do mutuário, verificada no ato 
da contratação;

II – período de carência definido pelo 
estatuto;

III – retorno das prestações honradas 
pelo Fundo na forma contratada com o mu-
tuário final, imediatamente após o término de 
cada período de utilização da garantia, dentro 
do prazo remanescente do financiamento ha-
bitacional ou com prorrogação do prazo inicial, 
atualizadas pelos mesmos índices previstos 
no contrato de financiamento; e

IV – risco de crédito compartilhado en-
tre o Fundo e os agentes financeiros nos per-
centuais, respectivamente, de 95% (noventa 
e cinco por cento) e 5% ( cinco por cento), a 

ser absorvido após esgotadas medidas de 
cobrança e execução dos valores honrados 
pelo FGHab.

Art. 28. Os financiamentos imobiliários garan-
tidos pelo FGHab, na forma do inciso II do caput do 
art. 20, serão dispensados da contratação de seguro 
com cobertura de Morte, Invalidez Permanente – MIP 
e Danos Físicos ao Imóvel – DFI.

Art. 29. O FGHab concederá garantia para até 
600.000 (seiscentos mil) financiamentos imobiliários 
contratados exclusivamente no âmbito do PMCMV.

Art. 30. As coberturas do FGHab, descritas no art. 
20, serão prestadas às operações de financiamento 
habitacional que obedeçam às seguintes condições:

I – aquisição de imóveis novos, com va-
lores de financiamento limitados aos definidos 
no estatuto do Fundo;

II – cobertura para somente um único 
imóvel financiado por mutuário no âmbito do 
Sistema Financeiro da Habitação; e

III – previsão da cobertura pelo FGHab 
expressa em cláusula específica dos contratos 
celebrados entre os agentes financeiros e os 
mutuários finais.

Parágrafo único. O estatuto do FGHab 
definirá o prazo das coberturas oferecidas 
pelo Fundo.

Art. 31. A dissolução do FGHab ficará condi-
cionada à prévia quitação da totalidade dos débitos 
garantidos.

Art. 32. Dissolvido o FGHab, o seu patrimônio 
será distribuído entre os cotistas, na proporção de 
suas cotas, com base na situação patrimonial à data 
da dissolução.

Seção VI 
Da Subvenção Econômica ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES

Art. 33. Fica a União autorizada a conceder sub-
venção econômica ao BNDES, sob a modalidade de 
equalização de taxas de juros e outros encargos finan-
ceiros, especificamente nas operações de financiamen-
to de linha especial para infraestrutura em projetos de 
habitação popular.

§ 1º O volume de recursos utilizado para a linha 
de que dispõe o caput deste artigo não pode superar 
R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais).

§ 2º A equalização de juros de que trata o caput 
deste artigo corresponderá ao diferencial entre o cus-
to da fonte de captação do BNDES e o custo da linha 
para a instituição financeira oficial federal.
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Art. 34. A concessão da subvenção de equalização 
de juros obedecerá aos limites e normas operacionais 
a serem estabelecidos pelo Conselho Monetário Na-
cional, especialmente no que diz respeito a custos de 
captação e de aplicação dos recursos.

Seção VII 
Disposições Complementares

Art. 35. Os contratos e registros efetivados no 
âmbito do PMCMV serão formalizados, preferencial-
mente, em nome da mulher.

Art. 36. Os lotes destinados à construção de mo-
radias no âmbito do PMCMV não poderão ser objeto 
de remembramento, devendo tal proibição constar ex-
pressamente dos contratos celebrados.

Parágrafo único. A vedação estabelecida no caput 
perdurará pelo prazo de 15 (quinze) anos, contados a 
partir da celebração do contrato.

CAPÍTULO II 
Do Registro Eletrônico e das  

Custas e Emolumentos

Art. 37. Os serviços de registros públicos de que 
trata a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, ob-
servados os prazos e condições previstas em regula-
mento, instituirão sistema de registro eletrônico.

Art. 38. Os documentos eletrônicos apresentados 
aos serviços de registros públicos ou por eles expedi-
dos deverão atender aos requisitos da Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira – ICP e à arquitetura 
e-PING (Padrões de Interoperabilidade de Governo 
Eletrônico), conforme regulamento.

Parágrafo único. Os serviços de registros públi-
cos disponibilizarão serviços de recepção de títulos e 
de fornecimento de informações e certidões em meio 
eletrônico.

Art. 39. Os atos registrais praticados a partir da 
vigência da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
serão inseridos no sistema de registro eletrônico, no 
prazo de até 5 (cinco) anos a contar da publicação 
desta Lei.

Parágrafo único. Os atos praticados e os docu-
mentos arquivados anteriormente à vigência da Lei nº 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, deverão ser inse-
ridos no sistema eletrônico.

Art. 40. Serão definidos em regulamento os re-
quisitos quanto a cópias de segurança de documentos 
e de livros escriturados de forma eletrônica.

Art. 41. A partir da implementação do sistema de 
registro eletrônico de que trata o art. 37, os serviços 
de registros públicos disponibilizarão ao Poder Execu-
tivo federal, por meio eletrônico e sem ônus, o acesso 

às informações constantes de seus bancos de dados, 
conforme regulamento.

Art. 42. As custas e os emolumentos devidos pelos 
atos de abertura de matrícula, registro de incorporação, 
parcelamento do solo, averbação de construção, ins-
tituição de condomínio, registro da carta de habite-se 
e demais atos referentes à construção de empreendi-
mentos no âmbito do PMCMV serão reduzidos em:

I – 90% (noventa por cento) para a cons-
trução de unidades habitacionais de até R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais);

II – 80% (oitenta por cento) para a 
construção de unidades habitacionais de R$ 
60.000,01 (sessenta mil reais e um centavo) 
a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); e

III – 75% (setenta e cinco por cento) para 
a construção de unidades habitacionais de R$ 
80.000,01 (oitenta mil reais e um centavo) a 
R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

Art. 43. Não serão devidas custas e emolumentos 
referentes a escritura pública, quando esta for exigida, 
ao registro da alienação de imóvel e de corresponden-
tes garantias reais, e aos demais atos relativos ao pri-
meiro imóvel residencial adquirido ou financiado pelo 
beneficiário com renda familiar mensal de até 3 (três) 
salários mínimos.

Parágrafo único. As custas e emolumentos de 
que trata o caput, no âmbito do PMCMV, serão redu-
zidos em:

I – 80% (oitenta por cento), quando os 
imóveis residenciais forem destinados a bene-
ficiário com renda familiar mensal superior a 6 
(seis) e até 10 (dez) salários mínimos; e

II – 90% (noventa por cento), quando os 
imóveis residenciais forem destinados a be-
neficiário com renda familiar mensal superior 
a 3 (três) e igual ou inferior a 6 (seis) salários 
mínimos.

Art. 44. Os cartórios que não cumprirem o dis-
posto nos arts. 42 e 43 ficarão sujeitos à multa no va-
lor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como 
a outras sanções previstas na Lei nº 8.935, de 18 de 
novembro de 1994.

Art. 45. Regulamento disporá sobre as con-
dições e as etapas mínimas, bem como sobre os 
prazos máximos, a serem cumpridos pelos serviços 
de registros públicos, com vistas na efetiva imple-
mentação do sistema de registro eletrônico de que 
trata o art. 37.
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CAPÍTULO III 
Da Regularização Fundiária de  

Assentamentos Urbanos

Seção I 
Disposições Preliminares

Art. 46. A regularização fundiária consiste no 
conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambien-
tais e sociais que visam à regularização de assenta-
mentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, 
de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da propriedade 
urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado.

Art. 47. Para efeitos da regularização fundiária de 
assentamentos urbanos, consideram-se:

I – área urbana: parcela do território, con-
tínua ou não, incluída no perímetro urbano pelo 
Plano Diretor ou por lei municipal específica; 

II – área urbana consolidada: parcela da 
área urbana com densidade demográfica su-
perior a 50 (cinquenta) habitantes por hecta-
re e malha viária implantada e que tenha, no 
mínimo, 2 (dois) dos seguintes equipamentos 
de infraestrutura urbana implantados:

a) drenagem de águas pluviais urba-
nas;

b) esgotamento sanitário;
c) abastecimento de água potável;
d) distribuição de energia elétrica; ou
e) limpeza urbana, coleta e manejo de 

resíduos sólidos;
III – demarcação urbanística: procedi-

mento administrativo pelo qual o poder pú-
blico, no âmbito da regularização fundiária 
de interesse social, demarca imóvel de do-
mínio público ou privado, definindo seus limi-
tes, área, localização e confrontantes, com 
a finalidade de identificar seus ocupantes e 
qualificar a natureza e o tempo das respec-
tivas posses; 

IV – legitimação de posse: ato do po-
der público destinado a conferir título de 
reconhecimento de posse de imóvel objeto 
de demarcação urbanística, com a identifi-
cação do ocupante e do tempo e natureza 
da posse;

V – Zona Especial de Interesse Social – 
ZEIS: parcela de área urbana instituída pelo 
Plano Diretor ou definida por outra lei muni-
cipal, destinada predominantemente à mo-
radia de população de baixa renda e sujeita 

a regras específicas de parcelamento, uso e 
ocupação do solo;

VI – assentamentos irregulares: ocupa-
ções inseridas em parcelamentos informais 
ou irregulares, localizadas em áreas urbanas 
públicas ou privadas, utilizadas predominan-
temente para fins de moradia;

VII – regularização fundiária de interesse 
social: regularização fundiária de assentamen-
tos irregulares ocupados, predominantemente, 
por população de baixa renda, nos casos:

a) em que tenham sido preenchidos os 
requisitos para usucapião ou concessão de 
uso especial para fins de moradia; 

b) de imóveis situados em ZEIS; ou
c) de áreas da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios de-
claradas de interesse para implantação de 
projetos de regularização fundiária de in-
teresse social;

VIII – regularização fundiária de interes-
se específico: regularização fundiária quando 
não caracterizado o interesse social nos ter-
mos do inciso VII.

Art. 48. Respeitadas as diretrizes gerais da polí-
tica urbana estabelecidas na Lei nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001, a regularização fundiária observará os 
seguintes princípios:

I – ampliação do acesso à terra urba-
nizada pela população de baixa renda, com 
prioridade para sua permanência na área 
ocupada, assegurados o nível adequado de 
habitabilidade e a melhoria das condições 
de sustentabilidade urbanística, social e am-
biental;

II – articulação com as políticas setoriais 
de habitação, de meio ambiente, de sanea-
mento básico e de mobilidade urbana, nos 
diferentes níveis de governo e com as iniciati-
vas públicas e privadas, voltadas à integração 
social e à geração de emprego e renda;

III – participação dos interessados em to-
das as etapas do processo de regularização;

IV – estímulo à resolução extrajudicial 
de conflitos; e

V – concessão do título preferencialmen-
te para a mulher. 

Art. 49. Observado o disposto nesta Lei e na Lei 
nº 10.257, de 10 de julho de 2001, o Município poderá 
dispor sobre o procedimento de regularização fundiária 
em seu território.
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Parágrafo único. A ausência da regulamentação 
prevista no caput não obsta a implementação da re-
gularização fundiária.

Art. 50. A regularização fundiária poderá ser pro-
movida pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal 
e pelos Municípios e também por:

I – seus beneficiários, individual ou co-
letivamente; e

II – cooperativas habitacionais, associa-
ções de moradores, fundações, organizações 
sociais, organizações da sociedade civil de 
interesse público ou outras associações ci-
vis que tenham por finalidade atividades nas 
áreas de desenvolvimento urbano ou regula-
rização fundiária.

Art. 51. O projeto de regularização fundiária de-
verá definir, no mínimo, os seguintes elementos:

I – as áreas ou lotes a serem regulariza-
dos e, se houver necessidade, as edificações 
que serão relocadas;

II – as vias de circulação existentes ou 
projetadas e, se possível, as outras áreas des-
tinadas a uso público;

III – as medidas necessárias para a pro-
moção da sustentabilidade urbanística, so-
cial e ambiental da área ocupada, incluindo 
as compensações urbanísticas e ambientais 
previstas em lei;

IV – as condições para promover a segu-
rança da população em situações de risco; e

V – as medidas previstas para adequa-
ção da infraestrutura básica.

§ 1º O projeto de que trata o caput não 
será exigido para o registro da sentença de 
usucapião, da sentença declaratória ou da 
planta, elaborada para outorga administrati-
va, de concessão de uso especial para fins 
de moradia.

§ 2º O Município definirá os requisitos 
para elaboração do projeto de que trata o caput, 
no que se refere aos desenhos, ao memorial 
descritivo e ao cronograma físico de obras e 
serviços a serem realizados.

§ 3º A regularização fundiária pode ser 
implementada por etapas.

Art. 52. Na regularização fundiária de assen-
tamentos consolidados anteriormente à publicação 
desta Lei, o Município poderá autorizar a redução do 
percentual de áreas destinadas ao uso público e da 
área mínima dos lotes definidos na legislação de par-
celamento do solo urbano.

Seção II 
Da Regularização Fundiária de Interesse Social

Art. 53. A regularização fundiária de interesse 
social depende da análise e da aprovação pelo Muni-
cípio do projeto de que trata o art. 51.

Parágrafo único. A aprovação municipal prevista 
no caput corresponde ao licenciamento ambiental e 
urbanístico do projeto de regularização fundiária de 
interesse social, desde que o Município tenha conselho 
de meio ambiente e órgão ambiental capacitado.

Art. 54. O projeto de regularização fundiária de 
interesse social deverá considerar as características 
da ocupação e da área ocupada para definir parâme-
tros urbanísticos e ambientais específicos, além de 
identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas 
destinadas a uso público.

§ 1º O Município poderá, por decisão motivada, 
admitir a regularização fundiária de interesse social 
em Áreas de Preservação Permanente, ocupadas até 
31 de dezembro de 2007 e inseridas em área urba-
na consolidada, desde que estudo técnico comprove 
que esta intervenção implica a melhoria das condi-
ções ambientais em relação à situação de ocupação 
irregular anterior.

§ 2º O estudo técnico referido no § 1º deverá ser 
elaborado por profissional legalmente habilitado, com-
patibilizar-se com o projeto de regularização fundiária 
e conter, no mínimo, os seguintes elementos:

I – caracterização da situação ambiental 
da área a ser regularizada;

II – especificação dos sistemas de sa-
neamento básico;

III – proposição de intervenções para 
o controle de riscos geotécnicos e de inun-
dações;

IV – recuperação de áreas degradadas e 
daquelas não passíveis de regularização;

V – comprovação da melhoria das con-
dições de sustentabilidade urbano-ambiental, 
considerados o uso adequado dos recursos 
hídricos e a proteção das unidades de con-
servação, quando for o caso;

VI – comprovação da melhoria da ha-
bitabilidade dos moradores propiciada pela 
regularização proposta; e

VII – garantia de acesso público às praias 
e aos corpos d´água, quando for o caso.

Art. 55. Na regularização fundiária de interesse 
social, caberá ao poder público, diretamente ou por 
meio de seus concessionários ou permissionários de 
serviços públicos, a implantação do sistema viário e 
da infraestrutura básica, previstos no § 6º do art. 2º da 
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Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, ainda que 
promovida pelos legitimados previstos nos incisos I e 
II do art. 50.

Parágrafo único. A realização de obras de im-
plantação de infraestrutura básica e de equipamentos 
comunitários pelo poder público, bem como sua manu-
tenção, pode ser realizada mesmo antes de concluída 
a regularização jurídica das situações dominiais dos 
imóveis.

Art. 56. O poder público responsável pela regu-
larização fundiária de interesse social poderá lavrar 
auto de demarcação urbanística, com base no levan-
tamento da situação da área a ser regularizada e na 
caracterização da ocupação. 

§ 1º O auto de demarcação urbanística deve ser 
instruído com: 

I – planta e memorial descritivo da área 
a ser regularizada, nos quais constem suas 
medidas perimetrais, área total, confrontan-
tes, coordenadas preferencialmente georre-
ferenciadas dos vértices definidores de seus 
limites, bem como seu número de matrícula 
ou transcrição e a indicação do proprietário, 
se houver;

II – planta de sobreposição do imóvel 
demarcado com a situação da área constante 
no registro de imóveis; e

III – certidão da matrícula ou transcrição 
da área a ser regularizada, emitida pelo regis-
tro de imóveis, ou, diante de sua inexistência, 
das circunscrições imobiliárias anteriormente 
competentes.

§ 2º Na possibilidade de a demarcação 
urbanística abranger área pública ou com ela 
confrontar, o poder público deverá notificar pre-
viamente os órgãos responsáveis pela adminis-
tração patrimonial dos demais entes federados, 
para que informem se detêm a titularidade da 
área, no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 3º Na ausência de manifestação no 
prazo previsto no § 2º, o poder público dará 
continuidade à demarcação urbanística.

§ 4º No que se refere a áreas de domí-
nio da União, aplicar-se-á o disposto na Seção 
III-A do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro 
de 1946, inserida pela Lei nº 11.481, de 31 de 
maio de 2007, e, nas áreas de domínio dos 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, a sua 
respectiva legislação patrimonial.

Art. 57. Encaminhado o auto de demarcação urba-
nística ao registro de imóveis, o oficial deverá proceder 
às buscas para identificação do proprietário da área a 

ser regularizada e de matrículas ou transcrições que 
a tenham por objeto.

§ 1º Realizadas as buscas, o oficial do registro 
de imóveis deverá notificar pessoalmente o proprietá-
rio da área e, por edital, os confrontantes e eventuais 
interessados para, querendo, apresentarem, no prazo 
de 15 (quinze) dias, impugnação à averbação da de-
marcação urbanística.

§ 2º Se o proprietário não for localizado nos en-
dereços constantes do registro de imóveis ou naqueles 
fornecidos pelo poder público, a notificação do proprie-
tário será realizada por edital.

§ 3º São requisitos para a notificação por edital: 

I – resumo do auto de demarcação urba-
nística, com a descrição que permita a identi-
ficação da área a ser demarcada e seu dese-
nho simplificado; 

II – publicação do edital, no prazo máxi-
mo de 60 (sessenta) dias, uma vez pela im-
prensa oficial e uma vez em jornal de grande 
circulação local; e

III – determinação do prazo de 15 (quin-
ze) dias para apresentação de impugnação à 
averbação da demarcação urbanística.

§ 4º Decorrido o prazo sem impugnação, 
a demarcação urbanística deverá ser averbada 
na matrícula da área a ser regularizada.

§ 5º Não havendo matrícula da qual a 
área seja objeto, esta deverá ser aberta com 
base na planta e no memorial indicados no 
inciso I do § 1º do art. 56.

§ 6º Havendo impugnação, o oficial do 
registro de imóveis deverá notificar o poder 
público para que se manifeste no prazo de 60 
(sessenta) dias.

§ 7º O poder público poderá propor a al-
teração do auto de demarcação urbanística ou 
adotar qualquer outra medida que possa afastar 
a oposição do proprietário ou dos confrontan-
tes à regularização da área ocupada.

§ 8º Havendo impugnação apenas em 
relação à parcela da área objeto do auto de de-
marcação urbanística, o procedimento seguirá 
em relação à parcela não impugnada. 

§ 9º O oficial de registro de imóveis de-
verá promover tentativa de acordo entre o im-
pugnante e o poder público.

§ 10. Não havendo acordo, a demarca-
ção urbanística será encerrada em relação à 
área impugnada.

Art. 58. A partir da averbação do auto de demar-
cação urbanística, o poder público deverá elaborar o 
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projeto previsto no art. 51 e submeter o parcelamento 
dele decorrente a registro.

§ 1º Após o registro do parcelamento de que trata 
o caput, o poder público concederá título de legitima-
ção de posse aos ocupantes cadastrados.

§ 2º O título de que trata o § 1º será concedido 
preferencialmente em nome da mulher e registrado na 
matrícula do imóvel.

Art. 59. A legitimação de posse devidamente re-
gistrada constitui direito em favor do detentor da posse 
direta para fins de moradia.

Parágrafo único. A legitimação de posse será 
concedida aos moradores cadastrados pelo poder 
público, desde que:

I – não sejam concessionários, foreiros 
ou proprietários de outro imóvel urbano ou 
rural;

II – não sejam beneficiários de legitima-
ção de posse concedida anteriormente; e

III – os lotes ou fração ideal não sejam 
superiores a 250m² (duzentos e cinquenta 
metros quadrados).

Art. 60. Sem prejuízo dos direitos decorrentes da 
posse exercida anteriormente, o detentor do título de 
legitimação de posse, após 5 (cinco) anos de seu re-
gistro, poderá requerer ao oficial de registro de imóveis 
a conversão desse título em registro de propriedade, 
tendo em vista sua aquisição por usucapião, nos ter-
mos do art. 183 da Constituição Federal.

§ 1º Para requerer a conversão prevista no caput, 
o adquirente deverá apresentar:

I – certidões do cartório distribuidor de-
monstrando a inexistência de ações em an-
damento que versem sobre a posse ou a pro-
priedade do imóvel;

II – declaração de que não possui outro 
imóvel urbano ou rural;

III – declaração de que o imóvel é utilizado 
para sua moradia ou de sua família; e

IV – declaração de que não teve reco-
nhecido anteriormente o direito à usucapião 
de imóveis em áreas urbanas.

§ 2º As certidões previstas no inciso I 
do § 1º serão relativas à totalidade da área e 
serão fornecidas pelo poder público.

Seção III 
Da Regularização Fundiária de Interesse Específico

Art. 61. A regularização fundiária de interesse 
específico depende da análise e da aprovação do 
projeto de que trata o art. 51 pela autoridade licencia-

dora, bem como da emissão das respectivas licenças 
urbanística e ambiental.

§ 1º O projeto de que trata o caput deverá ob-
servar as restrições à ocupação de Áreas de Preser-
vação Permanente e demais disposições previstas na 
legislação ambiental.

§ 2º A autoridade licenciadora poderá exigir con-
trapartida e compensações urbanísticas e ambientais, 
na forma da legislação vigente.

Art. 62. A autoridade licenciadora deverá definir, 
nas licenças urbanística e ambiental da regularização 
fundiária de interesse específico, as responsabilidades 
relativas à implantação:

I – do sistema viário;
II – da infraestrutura básica;
III – dos equipamentos comunitários de-

finidos no projeto de regularização fundiária; 
e

IV – das medidas de mitigação e de com-
pensação urbanística e ambiental eventual-
mente exigidas.

§ 1º A critério da autoridade licenciadora, 
as responsabilidades previstas no caput pode-
rão ser compartilhadas com os beneficiários 
da regularização fundiária de interesse espe-
cífico, com base na análise de, pelo menos, 2 
(dois) aspectos:

I – os investimentos em infraestrutura e 
equipamentos comunitários já realizados pe-
los moradores; e

II – o poder aquisitivo da população a 
ser beneficiada.

§ 2º As medidas de mitigação e de com-
pensação urbanística e ambiental exigidas na 
forma do inciso IV do caput deverão integrar 
termo de compromisso, firmado perante as 
autoridades responsáveis pela emissão das 
licenças urbanística e ambiental, ao qual se ga-
rantirá força de título executivo extrajudicial.

Art. 63. Excepcionalmente, durante o prazo de até 
2 (dois) anos, poderão ser aplicadas, no Distrito Fede-
ral, as regras constantes da Seção II deste Capítulo 
para a regularização de assentamentos urbanos ou 
parcelamentos do solo informais, que reúnam cumu-
lativamente as seguintes características:

I – situarem-se em áreas de domínio 
público ou predominantemente de domínio 
público;

II – forem ocupados predominantemen-
te por população que tenha o imóvel irregular 
como único imóvel residencial, independente-
mente da renda familiar.
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Seção IV 
Do Registro da Regularização Fundiária

Art. 64. O registro do parcelamento resultante 
do projeto de regularização fundiária de interesse es-
pecífico deverá ser requerido ao registro de imóveis, 
nos termos da legislação em vigor e observadas as 
disposições previstas neste Capítulo.

Art. 65. O registro do parcelamento resultante do 
projeto de regularização fundiária de interesse social 
deverá ser requerido ao registro de imóveis, acompa-
nhado dos seguintes documentos:

I – certidão atualizada da matrícula do 
imóvel;

II – projeto de regularização fundiária 
aprovado;

III – instrumento de instituição e conven-
ção de condomínio, se for o caso; e

IV – no caso das pessoas jurídicas re-
lacionadas no inciso II do art. 50, certidão 
atualizada de seus atos constitutivos que de-
monstrem sua legitimidade para promover a 
regularização fundiária.

Art. 66. O registro do parcelamento resultante do 
projeto de regularização fundiária deverá importar:

I – na abertura de matrícula para toda 
a área objeto de regularização, se não hou-
ver; e

II – na abertura de matrícula para cada 
uma das parcelas resultantes do projeto de 
regularização fundiária.

Art. 67. As matrículas das áreas destinadas a uso 
público deverão ser abertas de ofício, com averbação 
das respectivas destinações e, se for o caso, das res-
trições administrativas convencionais ou legais.

Art. 68. Não serão cobradas custas e emolumen-
tos para o registro do auto de demarcação urbanística, 
do título de legitimação e de sua conversão em título 
de propriedade e dos parcelamentos oriundos da re-
gularização fundiária de interesse social.

Seção V 
Disposições Gerais

Art. 69. Aplicam-se ao Distrito Federal todas as 
atribuições e prerrogativas dispostas neste Capítulo 
para os Estados e Municípios.

Art. 70. As matrículas oriundas de parcelamento 
resultante de regularização fundiária de interesse social 
não poderão ser objeto de remembramento.

Art. 71. As glebas parceladas para fins urbanos 
anteriormente a 19 de dezembro de 1979 que não 
possuírem registro poderão ter sua situação jurídica 

regularizada, com o registro do parcelamento, desde 
que o parcelamento esteja implantado e integrado à 
cidade.

§ 1º A regularização prevista no caput pode en-
volver a totalidade ou parcelas da gleba.

§ 2º O interessado deverá apresentar certifica-
ção de que a gleba preenche as condições previstas 
no caput, bem como desenhos e documentos com as 
informações necessárias para a efetivação do registro 
do parcelamento.

CAPÍTULO IV 
Disposições Finais

Art. 72. Nas ações judiciais de cobrança ou exe-
cução de cotas de condomínio, de imposto sobre a pro-
priedade predial e territorial urbana ou de outras obri-
gações vinculadas ou decorrentes da posse do imóvel 
urbano, nas quais o responsável pelo pagamento seja 
o possuidor investido nos respectivos direitos aquisiti-
vos, assim como o usufrutuário ou outros titulares de 
direito real de uso, posse ou fruição, será notificado o 
titular do domínio pleno ou útil, inclusive o promitente 
vendedor ou fiduciário.

Art. 73. Serão assegurados no PMCMV:

I – condições de acessibilidade a todas 
as áreas públicas e de uso comum;

II – disponibilidade de unidades adap-
táveis ao uso por pessoas com deficiência, 
com mobilidade reduzida e idosos, de acordo 
com a demanda;

III – condições de sustentabilidade das 
construções;

IV – uso de novas tecnologias constru-
tivas.

Art. 74. O Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 
1941, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 15.  ................................................
§ 4º A imissão provisória na pos-

se será registrada no registro de imóveis 
competente.”(NR)

“Art. 32.  ................................................
§ 1º As dívidas fiscais serão deduzidas 

dos valores depositados, quando inscritas e 
ajuizadas.

§ 2º Incluem-se na disposição prevista no 
§ 1º as multas decorrentes de inadimplemento 
e de obrigações fiscais.

§ 3º A discussão acerca dos valores ins-
critos ou executados será realizada em ação 
própria.”(NR)
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Art. 75. A Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 8º  ..................................................
I – pelos bancos múltiplos;
II – pelos bancos comerciais;
III – pelas caixas econômicas;
IV – pelas sociedades de crédito imo-

biliário;
V – pelas associações de poupança e 

empréstimo;
VI – pelas companhias hipotecárias;
VII – pelos órgãos federais, estaduais e 

municipais, inclusive sociedades de economia 
mista em que haja participação majoritária do 
poder público, que operem, de acordo com o 
disposto nesta Lei, no financiamento de habi-
tações e obras conexas;

VIII – pelas fundações, cooperativas e 
outras formas associativas para construção 
ou aquisição da casa própria sem finalidade 
de lucro, que se constituirão de acordo com 
as diretrizes desta Lei;

IX – pelas caixas militares;
X – pelas entidades abertas de previdên-

cia complementar;
XI – pelas companhias securitizadoras 

de crédito imobiliário; e
XII – por outras instituições que venham 

a ser consideradas pelo Conselho Monetário 
Nacional como integrantes do Sistema Finan-
ceiro da Habitação.

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

“Art. 15-A. É permitida a pactuação de 
capitalização de juros com periodicidade men-
sal nas operações realizadas pelas entidades 
integrantes do Sistema Financeiro da Habita-
ção – SFH.

§ 1º No ato da contratação e sempre 
que solicitado pelo devedor será apresentado 
pelo credor, por meio de planilha de cálculo 
que evidencie de modo claro e preciso, e de 
fácil entendimento e compreensão, o seguinte 
conjunto de informações:

I – saldo devedor e prazo remanescente 
do contrato;

II – taxa de juros contratual, nominal e 
efetiva, nas periodicidades mensal e anual;

III – valores repassados pela instituição 
credora às seguradoras, a título de pagamento 
de prêmio de seguro pelo mutuário, por tipo 
de seguro;

IV – taxas, custas e demais despesas 
cobradas juntamente com a prestação, dis-
criminadas uma a uma;

V – somatório dos valores já pagos ou 
repassados relativos a:

a) juros;
b) amortização;
c) prêmio de seguro por tipo de seguro;
d) taxas, custas e demais despesas, dis-

criminando por tipo;
VI – valor mensal projetado das presta-

ções ainda não pagas, pelo prazo remanes-
cente do contrato, e o respectivo somatório, 
decompostos em juros e amortizações;

VII – valor devido em multas e demais 
penalidades contratuais quando houver atraso 
no pagamento da prestação.

§ 2º No cômputo dos valores de que trata 
o inciso VI do § 1º, a instituição credora deve 
desconsiderar os efeitos de eventual previsão 
contratual de atualização monetária do saldo 
devedor ou das prestações.”

“Art. 15-B. Nas operações de empréstimo 
ou financiamento realizadas por instituições in-
tegrantes do Sistema Financeiro da Habitação 
que prevejam pagamentos por meio de pres-
tações periódicas, os sistemas de amortiza-
ção do saldo devedor poderão ser livremente 
pactuados entre as partes.

§ 1º O valor presente do fluxo futuro das 
prestações, compostas de amortização do prin-
cipal e juros, geradas pelas operações de que 
trata o caput, deve ser calculado com a utili-
zação da taxa de juros pactuada no contrato, 
não podendo resultar em valor diferente ao do 
empréstimo ou do financiamento concedido.

§ 2º No caso de empréstimos e financia-
mentos com previsão de atualização monetária 
do saldo devedor ou das prestações, para fins 
de apuração do valor presente de que trata 
o § 1º, não serão considerados os efeitos da 
referida atualização monetária.

§ 3º Nas operações de empréstimo ou 
financiamento de que dispõe o caput é obriga-
tório o oferecimento ao mutuário do Sistema 
de Amortização Constante – SAC e de, no 
mínimo, outro sistema de amortização que 
atenda o disposto nos §§ 1º e 2º, entre eles o 
Sistema de Amortização Crescente – SACRE 
e o Sistema Francês de Amortização (Tabela 
Price).”

Art. 76. A Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, passa a vigorar com as seguintes alterações:
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“Art. 17.  ................................................
Parágrafo único. O acesso ou envio de 

informações aos registros públicos, quando 
forem realizados por meio da rede mundial de 
computadores (internet) deverão ser assinados 
com uso de certificado digital, que atenderá os 
requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira – ICP.”(NR)

“Art. 167.  ..............................................
I –  .........................................................
41. da legitimação de posse; 
II –  ........................................................
26. do auto de demarcação urbanísti-

ca.” (NR)
“Art. 221.  ..............................................
V – contratos ou termos administrativos, 

assinados com a União, Estados e Municí-
pios no âmbito de programas de regulariza-
ção fundiária, dispensado o reconhecimento 
de firma.”(NR)

“Art. 237-A. Após o registro do parce-
lamento do solo ou da incorporação imobili-
ária, até a emissão da carta de habite-se, as 
averbações e registros relativos à pessoa do 
incorporador ou referentes a direitos reais de 
garantias, cessões ou demais negócios jurí-
dicos que envolvam o empreendimento serão 
realizados na matrícula de origem do imóvel 
e em cada uma das matrículas das unidades 
autônomas eventualmente abertas. 

§ 1º Para efeito de cobrança de custas 
e emolumentos, as averbações e os registros 
realizados com base no caput serão considera-
dos como ato de registro único, não importando 
a quantidade de unidades autônomas envolvi-
das ou de atos intermediários existentes.

§ 2º Nos registros decorrentes de proces-
so de parcelamento do solo ou de incorpora-
ção imobiliária, o registrador deverá observar 
o prazo máximo de 15 (quinze) dias para o 
fornecimento do número do registro ao interes-
sado ou a indicação das pendências a serem 
satisfeitas para sua efetivação.”

Art. 77. O inciso VII do art. 20 da Lei nº 8.036, de 
11 de maio de 1990, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 20.  ................................................
VII – pagamento total ou parcial do preço 

de aquisição de moradia própria, ou lote ur-
banizado de interesse social não construído, 
observadas as seguintes condições:

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

Art. 78. O inciso V do art. 4º da Lei nº 10.257, de 
10 de julho de 2001, passa a vigorar acrescido das 
seguintes alíneas t e u:

“Art. 4º  ..................................................
V –  ........................................................
t) demarcação urbanística para fins de 

regularização fundiária;
u) legitimação de posse.
 ..................................................... ”(NR)

Art. 79. O art. 2º da Medida Provisória nº 2.197-
43, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 2º Os agentes financeiros do SFH somente 
poderão conceder financiamentos habitacionais com 
cobertura securitária que preveja, no mínimo, cober-
tura aos riscos de morte e invalidez permanente do 
mutuário e de danos físicos ao imóvel.

§ 1º Para o cumprimento do disposto no caput, 
os agentes financeiros, respeitada a livre escolha do 
mutuário, deverão:

I – disponibilizar, na qualidade de estipu-
lante e beneficiário, uma quantidade mínima 
de apólices emitidas por entes seguradores 
diversos, que observem a exigência estabe-
lecida no caput;

II – aceitar apólices individuais apresen-
tadas pelos pretendentes ao financiamento, 
desde que a cobertura securitária prevista 
observe a exigência mínima estabelecida no 
caput e o ente segurador cumpra as condi-
ções estabelecidas pelo Conselho Nacional 
de Seguros Privados – CNSP, para apólices 
direcionadas a operações da espécie.

§ 2º Sem prejuízo da regulamentação do 
seguro habitacional pelo CNSP, o Conselho 
Monetário Nacional estabelecerá as condições 
necessárias à implementação do disposto no 
§ 1º deste artigo, no que se refere às obriga-
ções dos agentes financeiros.”(NR)

Art. 80. Até que a quantidade mínima a que se 
refere o inciso II do § 1º do art. 2º da Medida Provi-
sória nº 2.197-43, de 24 de agosto de 2001, seja re-
gulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, os 
agentes financeiros poderão oferecer apenas uma 
apólice ao mutuário.

Art. 81. Ficam convalidados os atos do Conselho 
Monetário Nacional que relacionaram as instituições 
integrantes do Sistema Financeiro da Habitação.

Art. 82. Fica autorizado o financiamento para 
aquisição de equipamento de energia solar e contrata-
ção de mão de obra para sua instalação em moradias 
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cujas famílias aufiram no máximo renda de 6 (seis) 
salários mínimos.

Art. 83. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Sessões, –  20 de maio de 2009. – De-
putado Henrique Eduardo Alves, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluído o pro-

cessado. (Palmas.)
O SR. GERALDO PUDIM (Bloco/PMDB-RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
conforme a orientação do partido.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (DEM-RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Meus cum-
primentos ao Deputado Henrique Eduardo Alves.

O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
Partido Progressista.

O SR. ODÍLIO BALBINOTTI (Bloco/PMDB-PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o Governo na votação anterior.

A SRA. SOLANGE ALMEIDA (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido.

O SR. FÉLIX MENDONÇA (DEM-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Líder do Governo, Deputado Henrique Fon-
tana.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
remos, em nome da Liderança do Governo, começar 
cumprimentando o nobre Líder do PMDB pelo brilhante 
trabalho que fez na Relatoria desta matéria. Queremos 
congratular-nos também com a Oposição, que com-
preendeu a qualidade dessa escolha do Governo do 
Presidente Lula e votou, por unanimidade, matéria re-
lativa a programa do Governo. Acho que, de fato, esse 
reconhecimento engrandece o resultado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – V.Exa. me 
dá um segundo?

O SR. HENRIQUE FONTANA – Pois não, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quero pedir 
aos Srs. Deputados que se mantenham em plenário. 
Logo em seguida, vamos convocar uma extraordinária 
para votar rapidamente uma emenda constitucional.

O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente, eu 
também quero convidar nossa base para permanecer 
no plenário. A seguir, vamos votar emenda constitu-
cional que altera o processo de separação judicial e 
permite, em vez da exigência de 2 anos de separação 
judicial, àqueles que tiverem vontade, necessidade e 
convicção passar imediatamente ao divórcio. E a vo-
tação é nominal.

Sr. Presidente, cumprimento também toda a equi-
pe do Governo Federal, o Ministério das Cidades, a 
Casa Civil, em especial a Secretária Nacional de Ha-
bitação, Dra. Inês Magalhães, que, junto com toda a 
equipe coordenada pela Ministra-Chefe da Civil, Dilma 
Rousseff, elaboraram esse grande programa, que, além 
de garantir moradia digna para 1 milhão de famílias até 
o ano que vem, haverá de gerar 1 milhão e 500 mil 
novos empregos com a mão de obra necessária para 
construir as casas.

Troquei aqui ideias e debati com o nobre Líder do 
PSDB, que usou a palavra há poucos minutos e fez a 
crítica de que o Governo Federal anuncia muitos pro-
gramas, mas executa poucos, e de que o resultado será 
frágil na área de habitação. Olhando para minha con-
terrânea Deputada Emília Fernandes, que está partici-
pando da sessão, passo 2 dados para análise daqueles 
acompanham esta sessão da Câmara Federal.

No tempo do Governo do PSDB, o Fundo de Ga-
rantia emprestava, a cada ano, para o setor de habita-
ção, 4 bilhões de reais. Pois no último ano, no ano de 
2008, chegamos a 11 bilhões de reais, ou seja, são 3 
vezes mais recursos para financiar milhares e milhares 
de habitações dignas neste País inteiro.

Aliás, na manhã da última segunda-feira, eu tive 
a emoção e a honra de visitar um dos projetos do PAC 
na habitação, em Gravataí: estão sendo reassentadas 
460 famílias que moravam às margens do Arroio Bar-
nabé em condições absolutamente desumanas. Apro-
veito para sugerir que a visita seja incluída na caravana 
do Democratas, que não tem encontrado as obras do 
PAC. Os democratas podem ir a esta obra do PAC e 
verão os prédios prontos, a praça feita, as mães felizes 
em ver seus filhos em área protegida, na qual podem 
praticar esportes, morando com dignidade. E o arroio 
está sendo limpo pela comunidade e será devolvido, 
para ela poder utilizá-lo.

O PAC é de verdade, o PAC transforma o Bra-
sil, o PAC garante melhores condições de vida para 
nosso povo.

Há mais, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados: 
existe o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. 
São recursos da poupança que financiam um conjunto 
de obras para habitação no País. V.Exas. podem ver 
que, no último ano do Governo do Líder do PSDB, no 
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Governo do então Presidente Fernando Henrique Car-
doso – veja, nobre Deputado Décio Lima, que muito 
bem representa o Estado de Santa Catarina nesta Casa 
-, foi investido apenas 1,7 bilhão do Sistema Brasileiro 
de Poupança e Empréstimo. Em 2008, nós chegamos 
– eu peço muito atenção para este número – a 29 bi-
lhões de reais. (Palmas.) Ou seja, dizer que isso não é 
mudar o Brasil é algo que não encontra mais respaldo 
na realidade concreta.

Eu ando pelas cidades do Rio Grande, eu vejo 
as obras do Programa de Arrendamento Residencial, 
eu sei que o investimento do PAC na habitação está 
transformando a vida de 2,5 milhões de famílias, que 
estão morando em novas residências e vendo as obras 
ser executadas.

E aí não vamos perguntar, evidentemente, às 
pessoas que ficam na posição da chamada negativa 
permanente. São muito boas para criticar, mas eram 
muito pouco competentes para executar. Às vezes, 
trazem a crítica de que seria um número pequeno 
de moradias que estamos conseguindo fazer hoje no 
Brasil. Isso não é favor do Presidente Lula. Isso não 
é favor da nossa base de Governo. Isso é direito da 
população.

Imaginem se o PAC tivesse começado 12 anos 
atrás. Imaginem se, a cada 4 anos, fossem feitas 2,5 
milhões de moradias. Hoje praticamente teríamos supe-
rado a maior parte do déficit habitacional do Brasil.

Estamos no caminho certo. O Programa Minha 
Casa, Minha Vida será conduzido de forma exemplar, 
porque ele é apenas o começo. Queremos executar 
esse 1 milhão de casas e, quando concluirmos, partir 
para uma nova fase.

O Minha Casa, Minha Vida é um programa que 
veio para ficar: vai atender 1 milhão de famílias até o 
fim do ano que vem, vai gerar 1,5 milhão de empre-
gos e, acima de tudo, vai colocar a construção civil do 
Brasil em marcha acelerada, para que isso possa per-
manecer depois, em novos e outros programas, para 
ampliar a oferta habitacional.

Obrigado, Presidente.

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 
Paulo Pimenta.

Em seguida, vou dar a palavra ao Relator.
Quem não votou antes vai votar na PEC. Por-

tanto, quem votar na PEC estará com a presença 
garantida.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputa-
do Paulo Pimenta. Em seguida, Deputado Henrique 
Eduardo Alves.

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer 
rapidamente um registro sobre tema da maior impor-
tância e pedir apoio a V.Exa.

Nós estamos, um grupo de Deputados, tratando 
da questão do Financiamento Estudantil – FIES há vá-
rios meses. Temos hoje cerca de 400 mil contratos do 
FIES no País, e mais de 40 mil estão com execução 
na Caixa Econômica Federal, que está executando os 
fiadores, por conta da inadimplência.

Há uma distorção no FIES, e o próprio Gover-
no está preparando projeto, que será remetido a esta 
Casa no dia 28 deste mês. Eu encaminhei, há mais de 
30 dias, solicitação à Caixa Econômica Federal para 
que suspenda as execuções fiscais durante o período 
de negociação. O Governo vai encaminhar o projeto 
no dia 28, e a matéria virá como medida provisória 
ou urgência constitucional. Portanto, teremos 60 dias 
pela frente.

Não há nenhum sentido em a Caixa Econômica 
Federal continuar executando os contratos do FIES, 
executando fiadores inadimplentes no momento em 
que está havendo grande negociação para se encon-
trar uma solução para esses contratos.

Estou aqui reforçando esse pleito e pedindo o 
apoio da totalidade da Casa para que possamos sensi-
bilizar a Caixa Econômica Federal, a fim de que sejam 
suspensas as execuções dos contratos do FIES até 
que seja concluída a tramitação do projeto na Casa. 
Dessa forma, poderemos, juntos, Parlamento, Governo 
e sociedade, construir alternativa que viabilize a situa-
ção de milhares de famílias de todo o Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. DAMIÃO FELICIANO – Sr. Presidente, eu 
só quero registrar...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Líder 
Henrique Eduardo Alves vai manifestar-se, e vou en-
cerrar a sessão. Daí, se houver concordância com re-
lação à PEC, todos votarão “sim”, e, durante a votação 
nominal, V.Exas. vão-se manifestando.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Líder Hen-
rique Eduardo Alves.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. Deputadas e Srs. Deputados, direi rápidas pala-
vras, apenas para agradecer a todos esta tarde noite 
de tanta honraria, alegria e consciência do Plenário.

Quero iniciar fazendo um agradecimento mais 
simples: à assessoria desta Casa, em especial às 
competentes Dras. Sílvia e Suely, instrumentos fun-
damentais para que eu pudesse elaborar trabalho tão 
complexo, tão técnico, tão político e tão social.
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Quero agradecer a todos os partidos que colabora-
ram e fazer um reconhecimento muito especial: esta tal-
vez tenha sido a Relatoria que menos conflitos provocou 
no Plenário; este talvez seja o parecer menos conflitado, 
de tantos que aqui já votamos. Mas não foi por mérito do 
Relator. Quero ter a humildade de declarar que o parecer 
foi feito por muitas mãos, por muitas consciências, por 
muitas inteligências, de todos os partidos desta Casa, 
que eu soube ouvir, de quem eu soube recolher experi-
ências e, sobretudo, recolher sensibilidade. Não teria sido 
possível obter o êxito como se obteve nesse parecer se 
tivesse ele sido elaborado de outra forma.

Agradeço à Oposição, aos seus Líderes, aos 
seus Parlamentares, que tiveram a sensibilidade de 
entender que esse não era apenas projeto de um go-
verno comprometido com a questão social deste País. 
Era um projeto nítida e essencialmente da alma e do 
sentimento do povo brasileiro.

Quero, como não poderia deixar de ser, agradecer 
ao Líder Henrique Fontana, que ajudou, nos debates 
com o Governo, a construir o projeto.

E a palavra final não poderia deixar de ser, por 
merecimento, por mérito, por justiça, ao Presidente Lula, 
que foi capaz de criar para o Brasil a oportunidade de 
realização do sonho da casa própria. Portanto, parabe-
nizo o Presidente Lula. Esta Casa hoje comunga com 
o seu sonho, o sonho de todo o povo brasileiro.

Muito obrigado a esta Casa. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
bem!

VII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – COMPA-

RECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amapá: 1

PARÁ

Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT 
Total de Pará: 2

AMAZONAS

Sabino Castelo Branco PTB 
Total de Amazonas: 1

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Total de Acre: 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Costa Ferreira PSC 
Total de Maranhão: 2

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Ceará: 2

PIAUÍ

Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

André de Paula DEM 
Total de Pernambuco: 1

ALAGOAS

Maurício Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 2

BAHIA

Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Bahia: 1

 
MINAS GERAIS

Carlos Willian PTC PmdbPtc
Edmar Moreira DEM 
Fernando Diniz PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Total de Minas Gerais: 7

ESPÍRITO SANTO

Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 1
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RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Leandro Sampaio PPS 
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Total de Rio de Janeiro: 4

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Bispo Gê Tenuta DEM 
Celso Russomanno PP 
José Aníbal PSDB 
José Paulo Tóffano PV 
Marcelo Ortiz PV 
Milton Vieira DEM 
Nelson Marquezelli PTB 
Total de São Paulo: 8

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

José Edmar PR 
Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Ronaldo Caiado DEM 
Sandro Mabel PR 
Total de Goiás: 2

PARANÁ

Alex Canziani PTB 
Total de Paraná: 1

SANTA CATARINA

João Pizzolatti PP 
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Fernando Marroni PT 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Pompeo de Mattos PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 4

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

PARÁ

Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 1

ACRE

Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Davi Alves Silva Júnior PDT 
Nice Lobão DEM 
Roberto Rocha PSDB 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 4

CEARÁ

Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Linhares PP 
Total de Ceará: 2

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 1

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB 
Total de Pernambuco: 1

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Total de Alagoas: 1

BAHIA

Luiz Carreira DEM 
Total de Bahia: 1

MINAS GERAIS

Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC 
Miguel Martini PHS 
Rodrigo de Castro PSDB 
Total de Minas Gerais: 4

RIO DE JANEIRO

Arolde de Oliveira DEM 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Cida Diogo PT 
Dr. Adilson Soares PR 
Total de Rio de Janeiro: 4

SÃO PAULO

Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Carlos Sampaio PSDB 
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ÀS 20 HORAS E 24 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Michel Temer
Marco Maia
Antonio Carlos Magalhães Neto
Rafael Guerra
Inocêncio Oliveira
Odair Cunha
Nelson Marquezelli
Marcelo Ortiz
Giovanni Queiroz
Leandro Sampaio
Manoel Junior

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 8

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB

Jefferson Campos PTB 
José Eduardo Cardozo PT 
Walter Ihoshi DEM 
Total de São Paulo: 6

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Total de Mato Grosso: 1

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Total de Goiás: 2

MATO GROSSO DO SUL

Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Chico da Princesa PR 
Total de Paraná: 1

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Cláudio Diaz PSDB 
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Renato Molling PP 
Total de Rio Grande do Sul: 4

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerro 
a sessão, convocando para hoje, quarta-feira, dia 20 
de maio, às 20h25min, sessão extraordinária, com a 
seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno)

Discussão

ITEM ÚNICO

PROPOSTA DE EMENDA  
A CONSTITUIÇÃO Nº 22-B, DE 1999 

(Do Sr. Enio Bacci e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 22-B, de 
1999, que autoriza o divórcio após 1 (um) 
ano de separação de fato ou de direito e 
dá outras providências; tendo pareceres: 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Redação, pela admissibilidade (Relator: 
Dep Geraldo Magela); e da Comissão Es-
pecial, pela rejeição desta, e pela aprova-
ção das de nºs 413/05 e 33/07, apensadas, 
nos termos do substitutivo (Relator: Dep. 
Joseph Bandeira).

Tendo apensadas as PECs nºs 413/05 
e 33/07.

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 23 
minutos.)

Ata da 115ª Sessão, Extraordinária, Noturna,  
em 20 de maio de 2009

Presidência do Sr. Michel Temer, Presidente
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Dalva Figueiredo PT
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR
Sebastião Bala Rocha PDT
Presentes Amapá: 8

PARÁ
Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtc
Presentes Pará: 15

AMAZONAS
Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB
Silas Câmara PSC
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 8

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Lindomar Garçon PV
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Presentes Rondônia: 8

ACRE
Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PT
Ilderlei Cordeiro PPS

Nilson Mourão PT
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Acre: 7

TOCANTINS

João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz DEM
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 7

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Clóvis Fecury DEM
Costa Ferreira PSC
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Washington Luiz PT
Presentes Maranhão: 15

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT
Eugênio Rabelo PP
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
Leo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Presentes Ceará: 20
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PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP
Elizeu Aguiar PTB
José Maia Filho DEM
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR
Rogério Marinho PSDB
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 8

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Major Fábio DEM
Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Presentes Paraíba: 11

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Charles Lucena PTB
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT
Fernando Nascimento PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra DEM
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb

Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT
Presentes Pernambuco: 23

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB
Augusto Farias PTB
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Presentes Alagoas: 8

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 8

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Emiliano José PT
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça DEM
Fernando de Fabinho DEM
Geraldo Simões 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
Jutahy Junior PSDB
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
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Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Márcio Marinho PR
Marcos Medrado PDT
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Sérgio Brito PDT
Severiano Alves PDT
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 37

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
Aelton Freitas PR
Alexandre Silveira PPS
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
Fernando Diniz PMDB PmdbPtc
George Hilton PP
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de PV
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP

Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT
Narcio Rodrigues PSDB
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 48

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PSC
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Manato PDT
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT
Presentes Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arnaldo Vianna PDT
Brizola Neto PDT
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Deley PSC
Dr. Paulo César PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Fernando Gabeira PV
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC
Indio da Costa DEM
Jair Bolsonaro PP
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Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Marina Maggessi PPS
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB
Pastor Manoel Ferreira PTB
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM
Rogerio Lisboa DEM
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM
Suely PR
Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 41

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Palocci PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Beto Mansur PP
Bispo Gê Tenuta DEM
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Nechar PV
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Eleuses Paiva DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chiarelli PDT
Fernando Chucre PSDB
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT

João Paulo Cunha PT
Jorginho Maluly DEM
José Aníbal PSDB
José C. Stangarlini PSDB
José Genoíno PT
José Mentor PT
José Paulo Tóffano PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Milton Monti PR
Milton Vieira DEM
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC
Renato Amary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Alves PTB
Roberto Santiago PV
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 62

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR
Thelma de Oliveira PSDB
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR
Presentes Mato Grosso: 7

 
DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR
José Edmar PR
Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Magela PT
Osório Adriano DEM
Ricardo Quirino PR
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Presentes Distrito Federal: 8
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GOIÁS

Chico Abreu PR
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Professora Raquel Teixeira PSDB
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Presentes Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PR
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM
Giacobo PR
Gustavo Fruet PSDB
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luciano Pizzatto DEM
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc

Ratinho Junior PSC
Ricardo Barros PP
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC
Wilson Picler PDT
Presentes Paraná: 29

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
José Carlos Vieira DEM
Nelson Goetten PR
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP
Luciana Genro PSOL
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto PTB
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Sérgio Moraes PTB
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 26
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I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 

presença registra na Casa o comparecimento de 480 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Fica dis-

pensada a leitura da ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se 

à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
(Não há Expediente a ser lido.)
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pela or-

dem, tem a palavra o Deputado José Genoíno.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, parece-me que 
nós estamos iniciando uma sessão com o painel da 
sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Exata-
mente.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Nós temos um acordo 
para votar emenda constitucional em relação à qual 
não há grandes divergências e, para nós a aprovar-
mos, precisamos de 308 votos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Perfeito.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Portanto, a presença 

em plenário é muito importante, porque nós podemos 
começar com quorum na Casa e podemos ter dificul-
dade para alcançar o necessário para a votação da 
emenda, de 308, se os Srs. Deputados não ficarem 
no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
bem lembrado.

O SR. JOSÉ GENOÍNO – Por isso, eu apelo aos 
Deputados do PT para que venham ao plenário, para 
votarmos imediatamente essa PEC justa e humana, 
de autoria de um colega nosso.

IV – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Francisco Rodrigues DEM 

Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 8

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB 
Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 8

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP 
Giovanni Queiroz PDT 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 16

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Francisco Praciano PT 
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 8

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
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Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 8

ACRE

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PT 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 7

TOCANTINS

João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Clóvis Fecury DEM 
Costa Ferreira PSC 
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Julião Amin PDT 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Sarney Filho PV 
Washington Luiz PT 
Total de Maranhão: 14

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 

Leo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 20

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP 
Elizeu Aguiar PTB 
José Maia Filho DEM 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
João Maia PR 
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 8

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Manoel Junior PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 12

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Bruno Rodrigues PSDB 
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Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Charles Lucena PTB 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Ferro PT 
Fernando Nascimento PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS 
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco: 24

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Augusto Farias PTB 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 8

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC 
Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 8

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Edson Duarte PV 
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 

Félix Mendonça DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Geraldo Simões 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 
Jutahy Junior PSDB 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Márcio Marinho PR 
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PDT 
Severiano Alves PDT 
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 38

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR 
Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
Fernando Diniz PMDB PmdbPtc
George Hilton PP 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
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Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 49

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC 
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT 
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Andreia Zito PSDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arnaldo Vianna PDT 
Brizola Neto PDT 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Deley PSC 

Dr. Paulo César PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC 
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC 
Indio da Costa DEM 
Jair Bolsonaro PP 
Leandro Sampaio PPS 
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Marina Maggessi PPS 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Otavio Leite PSDB 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio De Janeiro: 42

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Bispo Gê Tenuta DEM 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS 
Dr. Nechar PV 
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Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chiarelli PDT 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jorginho Maluly DEM 
José Aníbal PSDB 
José C. Stangarlini PSDB 
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
José Paulo Tóffano PV 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Monti PR 
Milton Vieira DEM 
Nelson Marquezelli PTB 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC 
Renato Amary PSDB 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Alves PTB 
Roberto Santiago PV 
Silvio Torres PSDB 
Vadão Gomes PP 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 64

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP 

Homero Pereira PR 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR 
José Edmar PR 
Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Ricardo Quirino PR 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 8

GOIÁS

Chico Abreu PR 
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PR 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PR 
Alex Canziani PTB 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Vargas PT 
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Angelo Vanhoni PT 
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Assis do Couto PT 
Cezar Silvestri PPS 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luciano Pizzatto DEM 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Ricardo Barros PP 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC 
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 29

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PT 
José Carlos Vieira DEM 
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
José Otávio Germano PP 

Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto PTB 
Pepe Vargas PT 
Pompeo de Mattos PDT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Sérgio Moraes PTB 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 27

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 477 Sras. e 
Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Passa-se 
à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante 
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Item úni-
co:

PROPOSTA DE EMENDA  
A CONSTITUIÇÃO Nº 22-B, DE 1999 

(Do Sr. Enio Bacci e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 22-B, de 
1999, que autoriza o divórcio após 1 (um) 
ano de separação de fato ou de direito e 
dá outras providências; tendo pareceres: 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Redação, pela admissibilidade (Relator: 
Dep Geraldo Magela); e da Comissão Es-
pecial, pela rejeição desta, e pela aprova-
ção das de nºs 413/05 e 33/07, apensadas, 
nos termos do substitutivo (Relator: Dep. 
Joseph Bandeira).

Tendo apensadas as PECs nºs 413/05 
e 33/07.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há ora-
dores inscritos.

Os senhores oradores querem manifestar-se?
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presi-

dente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 

não.
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, va-
mos deixar os oradores falarem depois que iniciar a 
votação. Haverá uma única votação, não é isso?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Se esti-
verem todos de acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Todos de 
acordo?

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/
PMDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, a sugestão é que os oradores abram mão 
da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Todos de 
acordo?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, uma in-
formação: é uma única votação? Não há destaques?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Uma única 
votação. Uma única votação.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Falaremos 
durante a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Durante 
a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vo-
tação, em primeiro turno, o substitutivo adotado pela 
Comissão Especial criada para proferir parecer à Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 22, de 1999.
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Todos são “sim”, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Posso pôr 
“sim” para todos os partidos? (Pausa.)

“Sim” para todos os partidos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Presi-

dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem 
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste-
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/

PMDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, convido os Srs. Deputados a voltarem ao 
plenário, para concluirmos a votação.

O SR. DAMIÃO FELICIANO (PDT-PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
registrar que, nesta semana, fizemos, na Paraíba, uma 
reunião com o objetivo de diminuir de 40h para 30h 
a jornada de trabalho dos técnicos de enfermagem e 
enfermeiros.

Fizemos aqui um ato público, com a presença de 
V.Exa., e agora isso se estendeu pelo Brasil inteiro: foi 
feito em Pernambuco, está sendo feito na Paraíba e 
em vários lugares.

A votação da matéria deve ser feita na Comissão 
de Trabalho, e nós precisamos de apoio para a pro-
posta, que vai dignificar o trabalho dos profissionais 
da enfermagem no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou abrir 
uma exceção para o Deputado Jorginho Maluly, que 
falará durante 30 segundos. Depois só será permiti-
do falar sobre a matéria do dia. Inclusive há pessoas 
inscritas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – O Depu-
tado Jorginho Maluly tem 30 segundos.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, desejo 
apenas fazer um registro. Já que votamos tão impor-
tante matéria relacionada ao setor habitacional, infor-
mo que o CREA de São Paulo completou, ontem, 75 
anos de existência.

Parabenizo o Presidente da instituição, Tadeu, e 
toda a Diretoria pelo belo trabalho do CREA de São 
Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Deputado Enio Bacci.

O SR. ENIO BACCI (PDT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, sou autor da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 22-B, de 1999, 
que, portanto, tramita há 10 anos. Trata-se de matéria 

que teve o respaldo de outros Deputados, autores de 
propostas semelhantes, como os Deputados Antonio 
Carlos Biscaia e Sérgio Carneiro.

Atualmente, a Constituição prevê a necessidade 
de 2 anos de separação de fato ou 1 ano de desqui-
te ou separação judicial para viabilizar o divórcio. Em 
1999, propusemos que esse prazo fosse reduzido para 
1 ano, a fim de viabilizar que casais eventualmente 
separados pudessem recomeçar a vida.

A Comissão Especial, entretanto, foi um pouco 
além e definiu que o casamento civil pode ser dissol-
vido pelo divórcio, ou seja, não há mais a necessidade 
de 2 processos para que se viabilize o divórcio. Pela 
legislação atual, o casal precisa, primeiro, separar-se 
ou desquitar-se judicialmente para, depois de 1 ano, 
ingressar com o divórcio. Com a aprovação dessa Pro-
posta de Emenda à Constituição, o divórcio, por si só, 
servirá para dissolver o casamento civil.

A proposta foi muito discutida. A Comissão Espe-
cial reuniu diversas autoridades para debater o tema 
e chegou à conclusão de que o substitutivo vem ao 
encontro da agilidade, da liberdade que as pessoas 
devem ter quando um casamento, lamentavelmente, 
não dá mais certo. E não é por meio da lei que vamos 
conseguir manter unido um casal que, eventualmente, 
não tenha mais convivência.

Portanto, é essencial, pelo bem da família, pela 
felicidade dos filhos, os que mais sofrem numa sepa-
ração, que o casal tenha condições de recomeçar uma 
nova vida. E a melhor forma de fazer isso é viabilizando 
um novo casamento. Se a PEC não for aprovada, te-
remos, na prática, pessoas convivendo sob o mesmo 
teto sem conseguir regularizar a situação.

Quero registrar – o Deputado Miro Teixeira, certa-
mente, vai enfocar o assunto – que, no substitutivo da 
Comissão, lamentavelmente consta que “o casamento 
civil pode ser dissolvido pelo divórcio, na forma da lei”. 
A expressão “na forma da lei“ está em excesso, porque 
significa que, a qualquer momento, a lei pode fixar prazo 
de 1, 2, 5 anos. Bastaria que, no artigo, constasse que 
o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio – 
ponto. Não há necessidade de “na forma da lei”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Venham 
votar, Srs. Deputados. Há 307 presenças registradas 
no painel ainda.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presi-
dente...

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA – Sr. Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao Deputado Antonio Carlos Biscaia e, em 
seguida, aos Deputados Miro Teixeira e Arnaldo Fa-
ria de Sá.
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O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu peço aos 
Deputados do PT que compareçam ao plenário, para 
a votação da proposta de emenda constitucional. Eu 
vou esclarecer do que se trata.

A Constituição hoje estabelece que o divórcio só 
pode ser concedido 1 ano depois da separação judicial 
ou 2 anos depois da separação de fato. É o que es-
tabelece a Constituição hoje. A proposta do eminente 
Deputado Enio Bacci reduz esse prazo para 1 ano.

A proposta de emenda constitucional por mim 
apresentada e outros Parlamentares em 2005 foi ape-
nas no sentido de que o divórcio seja concedido de 
forma judicial ou amigável, na forma da lei. Essa mes-
ma redação foi reproduzida por proposta de emenda 
constitucional, em 2007, do Deputado Sérgio Barradas 
Carneiro, muito bem relatada pelo eminente Deputado 
Joseph Bandeira.

O que se evita aqui é uma fraude. O que ocorre 
hoje no Juízo de Família é que os casais se separam 
e, uma semana depois, ingressam em juízo dizendo 
que estão separados há mais de 2 anos. Levam teste-
munhas, falsas evidentemente, para provar que estão 
separadas há mais de 2 anos, quando, na realidade, 
é 1 semana. Vamos acabar com essa hipocrisia. O di-
vórcio já está assegurado na legislação e na vida em 
nosso País.

A proposta vai regularizar isso definitivamente. O 
divórcio é concedido litigiosa ou amigavelmente. A lei 
infraconstitucional vai regulamentar a matéria. É impor-
tante que todos os Parlamentares votem “sim”.

Cumprimento os eminentes Deputados Enio Bac-
ci, Sérgio Barradas, artífice da possibilidade de inclusão 
da matéria em pauta, Joseph Bandeira e V.Exa., Pre-
sidente Michel Temer, que foi sensível à colocação da 
matéria em votação. É uma reivindicação do IBDFAM 
– Instituto Brasileiro de Direito de Família.

Vamos votar “sim”.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Presidente Michel Te-

mer...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputado 

Miro Teixeira.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero a atenção 
de V.Exa. porque é uma decisão.

Diz o § 6º do art. 226: 

“O casamento civil pode ser dissolvido 
pelo divórcio, após prévia separação judicial 
por mais de um ano nos casos expressos em 
lei, ou comprovada a separação de fato por 
mais de dois anos”. 

Então, a norma constitucional já baliza o que deve 
e o que pode conter a lei, que não pode ser restritiva 
em relação ao dispositivo constitucional, claro.

O novo texto é perigoso, Presidente. Segundo ele, 
o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio na 
forma lei. Eliminados aqueles balizamentos mínimos 
ou máximos do texto atual, a lei pode até estabelecer 
um prazo maior. Em tese, pode.

Então, o que imagino é que, no segundo turno 
de votação, teremos a possibilidade de suprimir o “na 
forma da lei”, porque o texto se aplica por si só: pode 
existir o divórcio – e ponto final.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Acho que 
a ponderação do Deputado Miro Teixeira é muito ade-
quada, porque, de fato, o balizamento que a Constitui-
ção fornece talvez seja mais rígido do que um eventual 
balizamento que a lei possa vir a fazer.

De modo que, acho, fica para o Plenário a propos-
ta de suprimir a parte final do dispositivo, porque daí 
realmente se aplica a intenção da emenda. A intenção 
da emenda foi essa, mas o resultado poderá ser esse 
que o Deputado Miro Teixeira aponta.

Bem lembrado.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presi-

dente...
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a pa-

lavra o Deputado Arnaldo Faria de Sá, em seguida a 
Deputada Alice Portugal, que havia pedido a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
quero, durante a votação, fazer o registro do empenho 
do Deputado Sérgio Barradas Carneiro no sentido de 
que a matéria constasse da pauta e, ao mesmo tem-
po, cumprimentar o Presidente Michel Temer, porque 
as semanas, sucessivamente, têm sido produtivas. Já 
votamos alguns projetos de lei complementar, projetos 
de resolução. Culminamos hoje votando uma PEC. É 
a primeira vez que votamos uma PEC, depois do en-
tendimento de S.Exa.

Por isso, quero cumprimentar o Deputado Michel 
Temer, que está conseguindo fazer andar os trabalhos 
da Casa de forma rápida, célere: ontem aprovamos 
o Cadastro Positivo; hoje votamos medida provisória 
importante, Minha Casa, Minha Vida; agora estamos 
votando uma PEC, mostrando que a Casa está pro-
duzindo. Na verdade, a produção da Casa, sem dúvi-
da nenhuma, tem sido sob o comando do Presidente 
Michel Temer.

Eu quero fazer este registro, que é extremamente 
importante: através da sua decisão e determinação, a 
Casa pode produzir e, produzindo, mostrar um efeito 
positivo para nossa sociedade.

Muito obrigado, Presidente Michel Temer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 

obrigado, Deputado Arnaldo Faria de Sá. Eu tenho es-
tatísticas reveladoras de que esta matéria interessa a 
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pelo menos 800 mil brasileiros. Noto que é uma coisa 
muito relevante para a sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A Depu-
tada Alice Portugal tem a palavra.

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
quero saudar a iniciativa desta votação e dizer que é 
o aprimoramento de um pacto civilizatório. Quero aqui 
elevar a memória do Senador Nelson Carneiro. Ainda 
criança, vi sua luta no plenário desta Casa.

Falo fundamentalmente em nome das mulheres 
brasileiras, as desquitadas, que foram submetidas 
ao achincalho, ao preconceito e, muitas vezes, ao 
isolamento social. O Senador trouxe a matéria com 
empenho, removendo inclusive preconceitos funda-
mentalistas.

Hoje o Deputado Sérgio Barradas Carneiro con-
segue dar a ela aprimoramento, com a ajuda de uma 
série de Deputados, que legislaram para diminuir. Agora, 
finalmente, o substitutivo aprimora o prazo entre a se-
paração e o divórcio e encerra. As mulheres brasileiras, 
mais uma vez, serão, sem dúvida, muito beneficiadas 
por mais esse pacto de avanço civilizatório.

Sr. Presidente, quero aproveitar para agradecer 
a V.Exa. a presença, hoje, na posse da Coordenação 
da bancada feminina, emprestando brilho e prestígio, 
juntamente com a Ministra Nilcéa Freire. Com certeza, 
buscaremos fazer, com reciprocidade, a mesma ação 
profícua que tem desenvolvido frente a esta Casa.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Conce-
do a palavra ao Líder Daniel Almeida e em seguida... 
(Pausa.)

O Deputado Fernando Ferro havia solicitado a 
palavra primeiro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nesta 
minha intervenção quero fazer um registro sobre ter-
ceiro mandato.

Hoje, li nos principais jornais do Brasil que o 
Presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, conquistou no 
Congresso daquele país o direito a um referendo para 
discutir o terceiro mandato. Sr. Presidente, é lógico que 
vimos nesta Casa manifestações extremamente duras, 
agressivas contra o Presidente da Venezuela, Hugo 
Chávez, quando intentou essa direção.

Realmente, fico preocupado. Ainda sou defensor 
da regra como está estabelecida, mas, quando se tra-
ta do Presidente Álvaro Uribe, estranho a ausência da 
virulência verificada contra o Presidente Hugo Chávez 
– não que eu seja defensor do terceiro mandado.

Estranho esses ventos que nos vêm das cordi-
lheiras, de alguma maneira recebidos com motivações 
distintas. De um lado, a mídia agride com certa virulên-
cia o Presidente da Venezuela. De outro, faz silêncio 
sepulcral contra as pretensões do Presidente da Co-
lômbia. Parece-me que há um componente ideológico 
nessa disputa impressionante.

De qualquer maneira, quero dizer que, na minha 
opinião, para um processo de consolidação da demo-
cracia, é mais pedagógico e educativo não alterarmos 
as regras sem levar o debate de uma reforma política 
mais ampla e mais robusta.

Quero estranhar tanto o silêncio da Oposição aqui 
nesta Casa quanto a parcimônia de parcela da imprensa 
em relação às pretensões do Presidente da Colômbia. 
Eu gostaria que houvesse isonomia, pelo menos, no 
tratamento dessas questões, para não nos parecer que 
há um exagero das pretensões ideológicas de certo 
segmento em nosso País, que tanto critica, até injus-
tamente, o Presidente Lula, que em nenhum momento 
manifestou pretensões de um terceiro mandato, mas 
que foi diversas vezes acusado de pretendê-lo.

Portanto, aqui fica nosso pedido à mídia de que 
trate igualmente ou procure ter postura mais demo-
crática, isenta e justa para com todos os governantes 
de nosso continente.

Quero reconhecer o direito de os Parlamentares 
que propugnaram pela possibilidade de o povo brasileiro 
manifestar-se sobre o terceiro mandato, mas quero crer 
que essas ações devam ser objeto de reforma política 
que esta Casa poderá, em outro momento, tratar com a 
devida justeza e com mais conteúdo nessa direção. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
Muito bem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou pe-
dir às Sras. e aos Srs. Parlamentares, ao Líder Daniel 
Almeida, à Deputada Emília Fernandes, ao Deputado 
Sérgio Barradas Carneiro que nos cinjamos à matéria 
objeto de votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-
lavra o Deputado Daniel Almeida.

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero cumprimentar o Deputado Sérgio Barradas Car-
neiro, que teve a iniciativa de encaminhar a matéria, 
e também V.Exa., que compreendeu o significado da 
proposição e a pautou para votação nesta memorável 
noite de hoje. 

Sr. Presidente, parcela da bancada do PSB encon-
tra-se em reunião da Executiva do partido e, por esse 
motivo, não pode manifestar o voto nessa matéria. 
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Por essa razão, resguardando e compreendendo 
a dificuldade da participação do PSB, o Bloco altera a 
orientação para obstrução.

O SR. FILIPE PEREIRA (PSC-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queremos 
mudar a orientação do PSC no painel e liberar nossa 
bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Deputada 
Emília Fernandes.

A SRA. EMÍLIA FERNANDES (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, que-
ro congratular-me com esta Casa, em especial com 
V.Exa., pelos trabalhos que tivemos – e vitoriosos – no 
dia de hoje nesta Casa.

Poderíamos ressaltar a presença de V.Exa. no 
momento em que a bancada feminina apresentava a 
esta Casa e ao Brasil a nova coordenação e a nova 
Coordenadora, a Deputada Alice Portugal. 

V.Exa., Presidente Michel Temer, mais uma vez 
presente, juntamente com a bancada feminina, reafirmou 
o compromisso pela luta da participação, da igualdade 
e da valorização das Parlamentares desta Casa.

A proposta de emenda à Constituição que está 
sendo votada é muito importante. Como aqui já foi dito, 

ela resgata a importância da família, em especial da 
mulher, naqueles momentos das decisões do divórcio 
na sua vida.

No momento em que votamos a matéria, quere-
mos mais uma vez buscar, através de um registro, o 
aplauso ao nosso sempre saudoso Senador Nelson 
Carneiro, pela iniciativa, pela visão de futuro e pelo 
valor que deu às mulheres, em especial, quando ins-
tituiu no Brasil a Lei do Divórcio.

Quero também, Sr. Presidente, encaminhar à 
Mesa, para que fique registrado nos Anais desta Casa, 
a íntegra de correspondência que recebi da Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, 
que faz apelo a esta Casa para que todos nós, Depu-
tadas e Deputados, olhemos para a situação difícil e 
discriminatória dos trabalhadores e aposentados do 
Banco Santander – demissões injustificáveis, premia-
ções discriminatórias e descaso.

Apelamos a esta Casa e ao Banco Santander no 
sentido de que olhem para a situação desses trabalha-
dores e corrijam as injustiças que vêm sendo praticadas 
contra aqueles trabalhadores e aposentados.

Obrigada, Sr. Presidente.

CORRESPONDÊNCIA A QUE SE RE-
FERE A ORADORA
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem a pa-
lavra o Deputado Sérgio Barradas Carneiro.

Vou encerrar logo mais a votação.
O SR. SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT-BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
em 1977, um baiano de sobrenome Carneiro introdu-
ziu no ordenamento jurídico brasileiro o instituto do 
divórcio. Trinta anos depois, em 2007, outro baiano, 
também de sobrenome Carneiro, apresenta a esta 
Casa esta PEC.

Aqui começam meus agradecimentos a todos 
os colegas que subscreveram a proposta de emenda, 
para que pudéssemos suprimir o instituto da separação 
judicial, hoje caduco, sem nenhuma razão de existir, 
e eliminar o prazo de 2 anos para o chamado divórcio 
direto. Os meus primeiros agradecimentos, portanto, 
vão a todos os colegas que subscreveram a PEC. Meu 
agradecimento vai a todos os companheiros da CCJ, 
onde a PEC foi aprovada, com parecer do Deputado 
Mendonça Prado, por unanimidade.

Mais um agradecimento vai a todos os colegas 
que compuseram a Comissão Especial, sob a Presi-
dência do Deputado José Carlos Araújo. Após o pa-
recer do Deputado Joseph Bandeira, a PEC sofreu 
a segunda aprovação unânime nesta Casa. Depois, 
houve a mobilização dos Líderes. 

Aqui quero fazer justiça à bancada feminina desta 
Casa, que, em audiência com V.Exa., Sr. Presidente, 
foi capaz de colocar a PEC entre as prioridades da 
pauta das mulheres.

À PEC foram apensadas 2 outras: a do Deputado 
Enio Bacci e a do meu querido amigo, colega e com-
panheiro Antonio Carlos Biscaia, que, assim como eu, 
atendeu à inspiração do Instituto Brasileiro de Direito 
de Família.

Quando aqui cheguei, o Deputado Enio Bacci 
era Secretário no Governo do Rio Grande do Sul, e 
o companheiro Antonio Carlos Biscaia era Secretário 
Nacional no Ministério da Justiça.

Assim foi que a emenda, equivocadamente, fi-
cou conhecida como PEC do Divórcio, quando, na 
verdade, ela deveria ter sido conhecida como PEC do 
Casamento, porque ela suprime a figura do separan-
do, que é impedido de se casar, e elimina o prazo de 
2 anos para o chamado divórcio direto. E aquele que 
se divorcia pode se casar, inclusive com a pessoa da 
qual ele se separou e depois se arrependeu.

Por isso, quero agradecer a todos os colegas que 
aqui acorreram no dia de hoje para votar a PEC, que 
vai ao encontro do anseio de 500 mil brasileiros por 

ano, que a têm não como causa de sua separação, 
mas como um remédio, uma solução para relaciona-
mento que já se encerrou. 

Sr. Presidente, quero agradecer, por fim, a V.Exa. 
A PEC estava pronta para ser votada no final do ano 
de 2007, e nós não conseguimos votá-la. E 2008 foi 
um ano em que o primeiro semestre foi marcado pelo 
sobrestamento de pauta pelas MPs, e o segundo se-
mestre, pelas eleições municipais. Com a troca de 
comando da Casa, V.Exa., constitucionalista, jurista 
que é, teve a sensibilidade de submeter – atendendo à 
bancada das mulheres nesta Casa, ouvindo o Colégio 
de Líderes -, no dia de hoje, a PEC do Casamento à 
apreciação da Câmara dos Deputados.

Por fim, muito obrigado a V.Exa. e a todos os co-
legas que disseram “sim” ao povo brasileiro.

Muito obrigado, colegas. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito 
bem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou en-
cerrar a votação.

Está encerrada...
O Deputado Pedro Wilson vai votar?
O SR. PEDRO WILSON (PT-GO. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de votar 
utilizando a tribuna, porque, infelizmente, não estou 
conseguindo registrar meu voto. Meu voto é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
Será registrado o voto de V.Exa. “Sim”.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Está en-
cerrada a votação.

Votaram “sim” 375 Sras. e Srs. Parlamentares; 
votaram “não” 15 Sras. e Srs. Parlamentares; absteve-
se 1 Sr. Parlamentar.

A PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
FOI APROVADA EM PRIMEIRO TURNO. (Palmas.)

A matéria retorna à Comissão Especial, para que 
seja elaborada a redação para o segundo turno.

 
LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 22/1999 – SUBSTITUTIVO – PRI-
MEIRO TURNO – Nominal Eletrônica 

Início da votação: 20/05/2009 20:26

Encerramento da votação: 20/05/2009 20:49

Presidiram a Votação:

Michel Temer 
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 (*) Votos declarados ao microfone durante a vo-
tação por impossibilidade de registro no sistema ele-
trônico de votação.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ao 
mesmo tempo em que desejo congratular-me com todos 
os partidos, por recomendarem o voto “sim” a matéria 
tão importante, quero registrar que a nova diretoria 
da Confederação Nacional dos Jovens Empresários 
do Brasil está tomando posse agora na Confederação 
Nacional da Indústria. 

Trata-se de ato de grande importância para o País, 
porque temos hoje 23 CONAJEs em todo o Brasil. em 
prol do empreendedorismo no Brasil. É uma esperança 
que se renova para o futuro do País em momento de 
crise e de dificuldades. Os jovens estão estudando e 
assumindo uma postura pró-ativa em nosso País. 

Sr. Presidente, parabéns aos membros da nova 
diretoria, dentre os quais muitos catarinenses.

Nesse momento, cerca de 20 mil jovens querem 
estudar e desenvolver suas atividades 

Não posso deixar de aproveitar este espaço para 
reconhecer e parabenizar aqueles que trabalham para 
o desenvolvimento de nossa sociedade brasileira. Hoje, 
em especial, quero proferir sobre o trabalho realizado 
pela CONAJE.

Escolhi esta data, 20 de maio de 2009, por ser 
o dia em que o então Presidente da Confederação, 
Marcelo Azevedo dos Santos, após profícua adminis-
tração, passará seu cargo ao também capacitado e 
visionário empreendedor, Eduardo Augusto Machado, 
eleito para a gestão 2009/2011, assim como a respec-
tiva Diretoria Executiva.

Aos que desconhecem, a CONAJE é uma en-
tidade sem fins lucrativos, que reúne mais de 20 mil 
jovens empresários no País, com núcleos fixados em 
23 Estados, mais o Distrito Federal, capacitando-os 
para a criação de novos negócios e o sucesso dos já 
estabelecidos por jovens administradores, por meio 
de conferências para a troca de experiências e de 
parcerias para a realização de cursos focados nos 
empreendedores.

Os jovens estão se preparando, mas já estão 
produzindo. Eles sabem que é necessário cuidar do 
nosso tempo presente para garantir o futuro do País, 
futuro este que depende dos jovens. 

Por isso incentivo e apoio iniciativas como a da 
CONAJE, preocupada com o jovem empreendedor, 
capacitando-os e incentivado-os à criação de seus 

negócios próprios, tendo 3 motes de atuação: repre-
sentatividade, capacitação e relacionamento entre os 
jovens empreendedores brasileiros.

Parabéns, CONAJE! Tenho certeza da gestão de 
sucesso dos novos empossados. Parabenizo os repre-
sentantes de Santa Catarina, nas pessoas dos jovens 
empreendedores Clayton Pacheco Galdino, Yduan de 
Oliveira May, Marconi Bartolli, Fernando Müller, Fábio 
Luiz Furtado e Rodrigo Ronsoni e tantas outras entida-
des comprometidas com nosso Estado e preocupadas 
com o bem-estar da sociedade.

Muito obrigado.

O SR. CHICO D’ANGELO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. CHICO D’ANGELO (PT-RJ. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, ontem, 
dia 19 de maio, fiz requerimento ao Presidente desta 
Casa para inclusão na Ordem do Dia do plenário da 
Câmara dos Deputados do Projeto de Lei n.º 2.295, de 
2000, do Senado Federal, que dispõe sobre a jornada 
de trabalho de 30 horas semanais dos enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de enfermagem.

A enfermagem é responsável por 60% das ações 
de saúde em uma instituição hospitalar.

Sabemos que a jornada de trabalho excessiva 
está ligada à manipulação de drogas e material per-
furocortante pelo risco de contaminação por doenças 
infecto-contagiosas.

A jornada de 30 horas semanais é uma recomen-
dação das 3 últimas Conferências Nacionais de Saúde. 
A redução da carga horária dos profissionais de enfer-
magem é uma causa justa e necessária por conta das 
características próprias da atividade que exercem.

Por todos esses motivos, o projeto de lei que dis-
põe sobre a jornada de 30 horas semanais de trabalho 
dos profissionais de enfermagem deve ter prioridade 
de votação nesta Casa.

Muito obrigado! 

O SR. GIACOBO – Sr. Presidente, peço a pala-
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. GIACOBO (PR-PR. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, quero justificar minha 
ausência na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem tem 
a palavra ainda? (Pausa.) Deputado Colbert está há 
muito tempo na tribuna.
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O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
vou ser breve. 

Quero inicialmente cumprimentar o Deputado 
Sérgio, todos aqueles que contribuem neste momen-
to para que quase 400 mil brasileiros resolvam seus 
problemas. 

Sr. Presidente, além de lembrar do ilustre Nelson 
Carneiro, do MDB, quero dizer que votamos a matéria 
hoje graças a uma decisão de V.Exa. 

A pauta está trancada no momento, mas não 
para que os grandes interesses do Brasil possam ser 
atingidos. Graças a sua proposta, Sr. Presidente, vo-
tamos hoje matérias extremamente importantes para 
o Brasil.

O cumprimento a V.Exa. é o cumprimento a todos 
nós, é o cumprimento ao Brasil.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a pa-

lavra o Deputado José Mentor. Em seguida, Deputado 
Pedro Eugênio. (Pausa.)

O SR. EDUARDO SCIARRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o meu partido, Democratas, na votação anterior.

O SR. FELIPE MAIA (DEM-RN. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o meu 
partido na votação anterior.

O SR. LEANDRO VILELA (Bloco/PMDB-GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado José Mentor. 

O SR. JOSÉ MENTOR (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho a satisfação de 
registrar que, na tarde de hoje, a Assembleia Legislativa 
de São Paulo – para a satisfação de V.Exa., advogado 
em São Paulo, e a minha também, e aos demais advo-
gados -, num acordo inusitado, resolveu o problema de 
40 mil filiados à carteira do IPESP. Isso ocorreu graças 
– e é esse o sentido do meu comunicado – à atuação 
decisiva do ex-Deputado Federal Aloísio Nunes Ferreira, 
atual Secretário de Governo, do atual Ministro Pimentel, 
da Previdência e do seu chefe de gabinete, outro advo-
gado, o Presidente da Assembleia Legislativa, Barros 
Munhoz, conseguiu reabrir as negociações e resolver o 
problema dos 40 mil advogados de São Paulo.

Farei amanhã um pronunciamento mais detalhado 
que vai dar a dimensão exata do ocorrido. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Fez-se 
justiça aos advogados de São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado Pedro Eugênio.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, comunico a 
V.Exa., a esta Casa e a todos que nos assistem, que 
acabo de apresentar à Mesa o Projeto de Lei nº 5.258. 
Conjuntamente com os Deputados Ricardo Berzoini 
e Vignatti, tivemos a iniciativa de formular esse pro-
jeto que trata da criação do sistema de metas para 
o spread no Brasil. Dentro do espírito das comissões 
que tratam da crise, criadas por iniciativas de V.Exa., 
entendo que o projeto será um instrumento importante, 
inicialmente de debate sobre a criação de mecanismos 
para o controle da redução da margem bancária das 
taxas de juros à população e às empresas, por meio 
do sistema bancário. 

Era a comunicação que eu queria fazer a V.Exa., 
certo de que o projeto dará importante contribuição às 
iniciativas desta Casa que visam combater a crise.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado João Oliveira para uma brevíssi-
ma comunicação.

O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM-TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero regis-
trar o 5º Salão do Livro de Tocantins, com o tema O 
Mundo Encantado de Monteiro Lobato.

Mais de 80 mil títulos de livros foram disponibi-
lizados por cerca de 400 editoras nacionais e inter-
nacionais.

Este evento é considerado hoje o maior encontro 
literário da Região Norte do Brasil e chama a atenção 
de todo o País.

Quero parabenizar a Secretária de Educação, 
Maria Auxiliadora Seabra Rezende, a Dorinha, por sua 
criatividade, pela importância que dá à leitura, e por 
chamar a atenção de toda a sociedade tocantinense 
para a educação do Estado e do Brasil, para que as 
crianças adentrem no mundo da leitura.

É o registro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado Roberto Rocha.

O SR. ROBERTO ROCHA (PSDB-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, a mídia nacional tem veiculado 
diuturnamente o sofrimento pelo qual passa milhares de 
brasileiros no Nordeste, em especial no Maranhão, em 
virtude das chuvas que desabam sobre a região e as 
consequentes enchentes que carreiam as expectativas 
de um futuro mais promissor no Vale do Mearim.
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Na semana passada, esse quadro dramático nos 
constrangeu a buscar ajuda humanitária às vítimas do 
nosso Estado junto aos Governadores de São Paulo, 
José Serra, e de Minas Gerais, Aécio Neves. Em mo-
mento de tamanha angústia, conforta-nos contar com a 
solidariedade dos estados-irmãos e com a compaixão 
do seu povo. De fato, prontamente contamos com o re-
torno dos governantes das unidades federativas mais 
prósperas do País. Além de 40 profissionais do Corpo 
de Bombeiros e da Defesa Civil, a ajuda inclui materiais, 
medicamentos e equipamentos sofisticados.

Conseguimos 21 mil litros de água mineral, 5 
barcos a motor, 5 Balsas Rafting, 1.680 pares de cal-
çados, 10 mil cestas básicas, 3.875 cobertores, 7 mil 
colchões de solteiro e 100 mil copos de água mineral. 
Além disso, foram entregues milhares de unidades de 
creme dental, lençóis, peças de roupas, filtros, sabo-
netes, kits higiênicos e kits para enfrentamento a en-
chentes e seus efeitos. Também foram doadas deze-
nas de equipamentos de comunicação, de mergulho, 
de primeiros socorros, de proteção individual e de uso 
pessoal. E, para tratar a saúde dos atingidos, conse-
guimos 8 toneladas de medicamentos.

Estamos empenhados para que o critério de en-
trega dos materiais e equipamentos seja rigorosamen-
te humanitário, sem a indesejável interferência políti-
ca na escolha dos municípios beneficiados – não se 
pode politizar a dor dos nossos irmãos. Para tanto, as 
doações serão entregues ao Governo do Estado e às 
Prefeituras, mas com a colaboração e o acompanha-
mento de entidades da sociedade civil. Com o aparato 
identificado, desejamos que a destinação seja célere e 
voltada exclusivamente às vítimas das enchentes.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, sobre 
o problema específico em apreço, e em exercício do 
nosso mandato em Brasília junto ao Governo Federal, 
estamos em peregrinação por diversos Ministérios. 
Nossa percepção é de que são diversos, mas pouco 
promissores, os estágios de providências públicas sa-
neadoras ou estruturais.

Durante reunião na Secretaria Nacional de De-
fesa Civil, entristeceu-nos depararmos com o risco 
de que pouco se avance além da atenção às emer-
gências. A despeito da notificação do desastre pelos 
municípios e da decretação da situação de emergên-
cia, as águas obstam a avaliação dos danos no prazo 
requerido pela Defesa Civil. Por outro lado, o Governo 
do Estado concentrou a responsabilidade por elaborar 
o plano de trabalho, mas não logrou fazê-lo, até pela 
impossibilidade de alcançar os efeitos das enchentes 
em comunidades que ainda estão inundadas.

A impossibilidade de diagnose, aliada à centra-
lização político-administrativa, impede a atuação dos 

gestores locais. Estes já se viam apenados com a 
redução das receitas próprias oriundas do Fundo de 
Participação dos Municípios e com a suspensão line-
ar e arbitrária dos convênios por decisão do Tribunal 
de Contas do Estado. Logo, as cidades maranhenses 
padecem de meios para reconstrução endógena.

É momento de coalizão apartidária em favor da 
população do Estado. Da nossa parte, temos adensado 
as medidas federais da Defesa Civil no atendimento às 
emergências, mas muito ainda se há de fazer. A favor 
do Maranhão, contamos com o espírito de luta de um 
povo valente que, uma vez mais, não esmorecerá e 
reconstruirá seus desígnios.

Muito obrigado.

 
V – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – COMPA-
RECEM MAIS OS SRS.:

MARANHÃO

Roberto Rocha PSDB 
Total de Maranhão: 1

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

PARÁ

Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 1

ACRE

Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Davi Alves Silva Júnior PDT 
Nice Lobão DEM 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Linhares PP 
Total de Ceará: 2

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 1
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PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB 
Total de Pernambuco: 1

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Total de Alagoas: 1

BAHIA

Luiz Carreira DEM 
Total de Bahia: 1

MINAS GERAIS

Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC 
Miguel Martini PHS 
Rodrigo de Castro PSDB 
Total de Minas Gerais: 4

RIO DE JANEIRO

Arolde de Oliveira DEM 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Cida Diogo PT 
Dr. Adilson Soares PR 
Total de Rio de Janeiro: 4

SÃO PAULO

Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Jefferson Campos PTB 
José Eduardo Cardozo PT 
Walter Ihoshi DEM 
Total de São Paulo: 6

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Total de Mato Grosso: 1

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Total de Goiás: 2

MATO GROSSO DO SUL

Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Chico da Princesa PR 
Total de Paraná: 1

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb

Cláudio Diaz PSDB 
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Renato Molling PP 
Total de Rio Grande do Sul: 4

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Encerro 
a sessão, convocando para amanhã, quinta-feira, dia 
21 de maio, às 9h, sessão extraordinária e, às 14h, 
sessão ordinária, com as seguintes

ORDENS DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

I. Requerimento nº 4.627/2009, do Sr. Carlos 
Eduardo Cadoca e outros, que solicita, nos termos do 
art. 155, do Regimento Interno, urgência na aprecia-
ção da Mensagem 82, de 2009, do Poder Executivo, 
que submete à consideração do Congresso Nacional 
o texto do Acordo, por Troca de Notas, entre o governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo dos Es-
tados Unidos da América sobre a Alteração do Prazo 
de Validade dos Vistos e os Emolumentos Consulares 
Incidentes sobre os Mesmos Vistos, celebrado em Bra-
sília, em 14 de novembro de 2008.

 
URGÊNCIA  

(Artigo 151, I, “j” do Regimento Interno)

 
Votação 

1

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.373-A, DE 2006  

(Da Comissão de Relações  
Exteriores e de Defesa Nacional)

Continuação da votação, em turno 
único, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 2.373-A, de 2006, que aprova o texto do 
Acordo Básico de Cooperação Técnica en-
tre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Burquina Faso, assi-
nado em Brasília, em 30 de agosto de 2005; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Luiz Couto). 
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Discussão

2

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 301-B, DE 1999 

(Da Comissão de Relações  
Exteriorese de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 301-B, de 
1999, que aprova o texto do Protocolo so-
bre Promoção e Proteção de Investimentos 
Provenientes de Estados Não-Membros do 
Mercosul, concluído em Buenos Aires, no 
âmbito do Mercosul, e assinado pelo Brasil 
em 5 de agosto de 1994; tendo pareceres: 
da Comissão de Economia, Indústria e Co-
mércio, pela aprovação (Relator: Sr. José 
Machado); da Comissão de Finanças e Tri-
butação, pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária e, no mérito, pela aprovação, 
com emenda(Relator: Dep. Fetter Júnior) 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Redação, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Jutahy Júnior).

 
3 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.941-A, DE 2005  

(Da Comissão de Relações  
Exteriores e de Defesa Nacional) 

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 1.941-A, de 
2005, que aprova o texto do Acordo de 
Cooperação em Matéria de Comunicação 
entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Boli-
variana da Venezuela, celebrado em Ca-
racas, em 14 de fevereiro de 2005; tendo 
pareceres: da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática, pela 
aprovação (Relator: Dep. Badu Picanço); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Ney Lopes).

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 Nº 2.143-A, DE 2006 
(Da Comissão de Relações  

Exteriores e de Defesa Nacional) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.143-A, de 2006, 
que aprova o texto dos Termos de Referên-
cia e Regras de Procedimento do Grupo 
Internacional de Estudos sobre o Cobre 
(GIEC); tendo pareceres: da Comissão de 
Minas e Energia, pela aprovação (Relator: 
Dep. Betinho Rosado); da Comissão de 
Finanças e Tributação, pela adequação fi-
nanceira e orçamentária (Relator: Dep. Félix 
Mendonça); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Chico Lopes). 

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 2.352-A, DE 2006  
(Da Comissão de Relações  

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.352-A, de 2006, 
que aprova o texto do Convênio Complemen-
tar ao Convênio de Seguridade Social entre a 
República Federativa do Brasil e o Reino da 
Espanha, de 16 de maio de 1991, celebrado 
em Valencia, em 14 de maio de 2002; tendo 
pareceres: da Comissão de Seguridade So-
cial e Família, pela aprovação (Relator: Dep. 
Rafael Guerra); da Comissão de Finanças e 
Tributação, pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou da 
despesa públicas, não cabendo pronuncia-
mento quanto à adequação financeira e orça-
mentária (Relator: Dep. Zonta); e da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica le-
gislativa (Relator: Dep. André de Paula).

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 2.375-A, DE 2006  
(Da Comissão De Relações  

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.375-A, de 2006, 
que aprova o texto do Acordo Básico de 
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Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Gâmbia, assinado em Bra-
sília, em 9 de agosto de 2005; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Marcelo Ortiz). 

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 2.387-A, DE 2006  
(Da Comissão de Relações  

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.387-A, de 2006, 
que aprova o texto emendado da Convenção 
sobre Regulamento para Evitar Abalroamen-
tos no Mar, 1972, bem como as Emendas 
adotadas até 29 de novembro de 2001; tendo 
pareceres: da Comissão de Viação e Trans-
portes, pela aprovação (Relatora: Dep. Aline 
Corrêa); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Colbert Martins).

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 2.545-A, DE 2006  
(Da Comissão de Relações  

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.545-A, de 2006, 
que aprova o texto atualizado da Conven-
ção Internacional para Salvaguarda da Vida 
Humana no Mar; tendo pareceres: da Co-
missão de Viação e Transportes, pela apro-
vação (Relator: Dep. Chico da Princesa); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Edmilson Valentim). 

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 20-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações  

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 20-A, de 2007, 
que aprova o texto da Adoção de Emendas 

à Convenção Internacional sobre Busca e 
Salvamento Marítimos, de 1979, adotadas 
por meio da Resolução MSC. 155(78) do Co-
mitê de Segurança Marítima da Organização 
Marítima Internacional; tendo pareceres: 
da Comissão de Viação e Transportes, pela 
aprovação (Relator: Dep. Ilderlei Cordeiro); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Leonardo Picciani)

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 22-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações  

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 22-A, de 2007, que 
aprova os textos dos Atos da União Postal 
Universal – UPU, aprovados em seu XXIII 
Congresso, em Bucareste, em 05 de outu-
bro de 2004; tendo pareceres: da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática, pela aprovação (Relator: Dep. 
Paulo Henrique Lustosa); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (Relator: Dep. Wolney Queiroz).

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 46-A, DE 2007  
(Da Comissão de Relações  

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 46-A, de 2007, 
que aprova o texto do Acordo de Coopera-
ção entre a República Federativa do Bra-
sil e a República Islâmica do Paquistão 
sobre Cooperação no Combate à Produ-
ção, Consumo e Tráfico Ilícito de Drogas e 
Substâncias Psicotrópicas, assinado em 
Brasília, em 29 de novembro de 2004; ten-
do pareceres: da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado, 
pela aprovação (Relator: Dep. Pedro Cha-
ves); e da Comissão Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Neucimar Fraga). 
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12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 319-A, DE 2007  
(Da Comissão de Relações  

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 319-A, de 2007, que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República 
do Zimbábue, assinado no Rio de Janeiro, 
em 10 de setembro de 2006; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa (Relator: Dep. 
Colbert Martins).

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 346-A, DE 2007  
(Da Comissão de Relações  

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 346-A, de 2007, que 
aprova o texto do Ajuste Complementar ao 
Acordo de Cooperação Cultural e Educacio-
nal entre o Governo da República Federati-
va do Brasil e o Governo da República de 
Cuba para o Reconhecimento de Títulos de 
Medicina expedidos em Cuba, celebrado em 
Havana, em 15 de setembro de 2006; tendo 
pareceres: da Comissão de Seguridade So-
cial e Família, pela rejeição (Relator: Dep. 
Rafael Guerra ); da Comissão de Educação 
e Cultura, pela rejeição (Relator: Dep. Lelo 
Coimbra); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Leonardo Picciani). 

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 358-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações  

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 358-A, de 2007, 
que aprova o texto do Convênio entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Bolívia para o 
estabelecimento de um Depósito Franco no 

Porto de Paranaguá, celebrado em Brasília, 
em 15 de agosto de 1990; tendo pareceres: 
da Comissão de Viação e Transportes, pela 
aprovação (Relator: Dep. Angelo Vanhoni); 
da Comissão de Finanças e Tributação, pela 
compatibilidade e adequação financeira e 
orçamentária (Relator: Dep. Alfredo Kaefer); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Leonardo Picciani).

15 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 372-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações  

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 372-A, de 2007, 
que aprova o texto do Acordo, por Troca 
de Notas, para o Estabelecimento de Um 
Depósito Franco no Porto de Rio Grande 
para Cargas Transportadas por Rodovia, 
celebrado em Brasília, em 11 de setembro 
de 2006, que complementa o “Convênio 
entre a República Federativa do Brasil e 
a República do Paraguai para o Estabele-
cimento de um Depósito Franco no Porto 
de Rio Grande”, celebrado em Brasília, no 
dia 21 julho de 1987; tendo pareceres: da 
Comissão de Viação e Transportes, pela 
aprovação (Relator: Dep. Camilo Cola); da 
Comissão de Finanças e Tributação, pela 
não implicação da matéria com aumento ou 
diminuição da receita ou da despesa públi-
cas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária e, no 
mérito, pela aprovação (Relator: Dep. Pedro 
Novais); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Leonardo Picciani). 

16 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 399-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações  

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 399-A, de 2007, 
que aprova o texto do Estatuto emendado da 
Conferência da Haia de Direito Internacional 
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Privado, adotado na Haia, em 30 de junho 
de 2005; tendo pareceres: 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 (Relator: Dep. Júlio 
Cesar); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Leonardo Picciani). 

17 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 400-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações  

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 400-A, de 2007, 
que aprova o texto do Acordo de Assistência 
Mútua Administrativa entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
do Estado de Israel para a Correta Aplicação 
da Legislação Aduaneira e a Prevenção, In-
vestigação e Combate a Infrações Aduanei-
ras, celebrado em Jerusalém, em 19 de ju-
nho de 2006; tendo pareceres: da Comissão 
de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, pela aprovação (Relator: Dep. 
Raul Jungmann); da Comissão de Finan-
ças e Tributação, pela adequação financei-
ra e orçamentária (Relator: Dep. Armando 
Monteiro); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Leonardo Picciani). 

18 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 406-A, DE 2007 
(Da Representação Brasileira  
no Parlamento do Mercosul) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 406-A, de 2007, 
que aprova o texto do Acordo-Quadro so-
bre Complementação Energética Regional 
entre os Estados Partes do MERCOSUL 
e Estados Associados, protocolizado ao 
amparo do Tratado de Montevidéu de 1980 
como Acordo de Alcance Parcial de Pro-
moção do Comércio nº 19 (AAP.PC nº19), 
celebrado durante a Cúpula do MERCOSUL 

em Montevidéu, no dia 9 de dezembro de 
2005, entre a República Federativa do Bra-
sil, a República Argentina, a República do 
Paraguai, a República Oriental do Uruguai, 
a República da Colômbia, a República do 
Chile, a República do Equador e a República 
Bolivariana da Venezuela; tendo pareceres: 
da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional, pela aprovação ( Relato-
ra: Dep. Íris de Araújo); da Comissão de 
Minas e Energia, pela aprovação (Relator: 
Dep. Carlos Alberto Canuto); e da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa (Relator: Dep. Gonzaga 
Patriota).

19 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 407-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações  

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 407-A, de 2007, 
que 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 Di-
plomático, Consular, Administrativo e Téc-
nico, celebrado em Brasília, em 9 de junho 
de 2005; tendo pareceres das Comissões: 
de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, pela aprovação (Relator: Dep. Eu-
des Xavier); e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Gonzaga Patriota).

20 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 412-A, DE 2007 
(Da Comissão de Relações  

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 412-A, de 2007, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Índia sobre o 
Exercício de Atividades Remuneradas por 
Parte de Dependentes do Pessoal Diplomá-
tico e Consular, celebrado em Brasília, em 
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2 de fevereiro de 2006; tendo pareceres: da 
Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, pela aprovação (Relato-
ra: Dep. Alice Portugal); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação (Re-
lator: Dep. Fábio Ramalho). 

21 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 495-A, DE 2008 
(Da Representação Brasileira  
no Parlamento do Mercosul.)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo n° 495-A, de 
2008, que aprova o texto do Protocolo de 
Assunção sobre Compromisso com a Pro-
moção e Proteção dos Direitos Humanos 
do Mercosul, adotado em Assunção, em 20 
de junho de 2005; tendo pareceres: da Co-
missão de Relações Exteriores e de Defe-
sa Nacional, pela aprovação (Relator: Dep. 
Antonio Carlos Mendes Thame); da Comis-
são de Direitos Humanos e Minorias, pela 
aprovação (Relator: Dep. Geraldo Thadeu); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Cezar Schirmer). 

22 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 499-A, DE 2008 
(Da Representação Brasileira  
no Parlamento do Mercosul)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 499-A, de 2008, 
que aprova o Texto do Acordo para a Con-
cessão de um Prazo de Noventa Dias aos 
Turistas Nacionais dos Estados Partes do 
Mercosul e Estados Associados, celebra-
do em Córdoba, em 20 de junho de 2006, 
tendo pareceres: da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional, pela apro-
vação (Relatora: Dep. Maria Lúcia Cardoso); 
da Comissão de Turismo e Desporto, pela 
aprovação (Relator: Dep. Arnon Bezerra); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Arnon Bezerra).

23 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 516-A, DE 2008 
(Da Comissão de Relações  

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 516-A, de 2008, que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Hungria sobre o Exercício de 
Atividades Remuneradas por Parte de Depen-
dentes do Pessoal Diplomático, Consular, Ad-
ministrativo e Técnico, assinado em Brasília, 
em 25 de setembro de 2005; tendo pareceres: 
da Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, pela aprovação (Relator: 
Dep. Vanessa Grazziotin); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação (Re-
lator: Dep. Gonzaga Patriota).

24 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 564-A, DE 2008 
(Da Comissão de Relações  

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 564-A, de 2008, que 
aprova o texto da Medida I (2003) – Secreta-
riado do Tratado Antártico, adotado durante 
a 26ª Reunião Consultiva do Tratado Antár-
tico (ATCM), realizada em Madri, em 2003; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Bonifácio de Andrada).

25  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 566-A, DE 2008 
(Da Comissão de Relações  

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 566-A, de 2008, que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do 
Reino da Suécia sobre o Exercício de Ativida-
des Remuneradas por Parte de Dependentes 
do Pessoal Diplomático, Consular, Adminis-
trativo e Técnico, celebrado em Estocolmo, 
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em 11 de setembro de 2007; tendo parecer: 
da Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público , pela aprovação (Relator: 
Dep. Mauro Nazif); e da Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania, pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Colbert Martins). 

26 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 569-A, DE 2008 
(Da Representação Brasileira  
no Parlamento do Mercosul)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 569-A, de 2008, que 
aprova o texto do Acordo Quadro sobre Co-
operação em Matéria de Defesa entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Paraguai, assinado 
em Assunção, em 21 de maio de 2007; tendo 
pareceres: da Comissão de Relações Exte-
riores e de Defesa Nacional, pela aprovação 
(Relator: Dep. Manoel Junior); e da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica le-
gislativa (Relator: Dep. Geraldo Pudim). 

27 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 664-A, DE 2008  
(Da Comissão de Relações  

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 664-A, de 2008, que 
aprova o texto do Acordo sobre Transferên-
cia de Pessoas Condenadas entre a Repú-
blica Federativa do Brasil e a República de 
Moçambique, assinado em Maputo, em 6 de 
julho de 2007; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação 
(Relator: Dep. José Genoíno).

28 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 665-A, DE 2008  
(Da Comissão de Relações  

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 665-A, de 2008, que 
aprova o texto do Acordo de Co-Produção 

Audiovisual entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica da Índia, celebrado em Nova Delhi, no 
dia 4 de junho de 2007; tendo pareceres: 
da Comissão de Educação e Cultura, pela 
aprovação (Relator: Dep. Angelo Vanhoni e 
relator-substituto: Dep. Lobbe Neto); e da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade, técnica legislativa (Relator: Dep. 
Edmilson Valentim). 

29 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 667-A, DE 2008  
(Da Comissão de Relações  

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 667-A, de 2008, 
que aprova o texto do Acordo por Troca de 
Notas, entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo do Reino Unido 
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte para o 
Exercício de Atividades Remuneradas por 
Parte de Dependentes de Pessoal Diplomá-
tico e Consular, celebrado em Brasília, em 
27 de março de 2007; tendo pareceres: da 
Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, pela aprovação (Rela-
tor: Dep. Mauro Nazif); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação (Re-
lator: Dep. Eduardo Cunha).

 
SESSÃO ORDINÁRIA

DEBATES 
E 

TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS OU RECURSOS 

I – EMENDAS

1. PROJETOS COM URGÊNCIA – ART. 64, § 1º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Ato 
da Mesa nº 177, de 1989).
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PROJETOS DE LEI

Nº 5245/2009 (Poder Executivo) – Dispõe sobre a 
concessão de Bônus Especial de Desempenho Institu-
cional – BESP/DNIT aos servidores do Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, e 
dá outras providências.
SOBRESTA A PAUTA EM: 04/07/2009 (46º dia)
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/05/2009

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA O RICD

Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Art. 
216, § 1º, do RICD).

Nº 175/09 (Antonio Carlos Magalhães Neto) que alte-
ra a redação do § 6º do art. 180 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, para evitar o cômputo de 
voto de parlamentar em proposição de interesse pes-
soal, no caso de votação simultaneamente simbólica 
e em bloco. 

DECURSO: 2a. SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 26/05/2009

Nº 181/2009 (Luiz Carreira) que acrescenta § 5º ao 
art. 278 da Resolução nº 17, de 1989, da Câmara 
dos Deputados (Regimento Interno) para determinar 
o assessoramento em plenário, durante a ordem do 
dia, de Consultor Legislativo da área de redação par-
lamentar.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/05/2009

II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o art. 
132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS), ou com o art. 
133 (PARECERES CONTRÁRIOS), todos do RICD.

Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 2234/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Le-
opoldinense para o Desenvolvimento Artístico e Cultu-
ral a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Leopoldina, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/05/2009

Nº 844/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Rádio Comunitária Santa Luz FM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Santa Luz, Estado da Bahia.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/05/2009

Nº 849/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO LIVRE IBIRA-
TAIA a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Ibirataia, Estado da Bahia.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/05/2009

Nº 890/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Fundação Potiguar a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Mossoró, 
Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/05/2009

Nº 1013/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Radioclube de Queimados a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Queimados, 
Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/05/2009

Nº 1031/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Chico Mendes Associação Cultural Comuni-
tária de Ipatinga a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Ipatinga, Estado de Mi-
nas Gerais.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/05/2009

Nº 1049/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária Jacuiense para o 
Desenvolvimento Artístico e Cultural a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária no Município de Jacuí, 
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/05/2009
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Nº 1167/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação de Rádio Difusão Comunitária a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de Gra-
mado dos Loureiros, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/05/2009

Nº 1171/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Duobarrense de Radiodifusão 
Comunitária Duas Barras – RJ a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Duas Barras, 
Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/05/2009

Nº 1178/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Ultra FM Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula-
da, no Município de Bom Jesus do Itabapoana, Estado 
do Rio de Janeiro.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/05/2009

Nº 1196/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a ACCCJAN – Associação Comunitária de 
Comunicação e Cultura de Jandaíra-RN a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Jandaíra, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/05/2009

Nº 1199/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação Rádio Comunitária e Cultural de Poço Verde 
FM – Mhz a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Poço Verde, Estado de Sergipe.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/05/2009

Nº 1212/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária 
de Cristal do Sul a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Cristal do Sul, Estado do 
Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/05/2009

Nº 1260/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à FUNDAÇÃO SOCIEDADE COMU-
NICAÇÃO CULTURA E TRABALHO para executar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
com fins exclusivamente educativos, no Município de 
São Vicente, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/05/2009

Nº 1265/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à PERSPECTIVA COMUNICAÇÕES 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no Município de Vera Cruz, 
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/05/2009

Nº 1273/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à RÁDIO E TV SCHAPPO LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no Município de São Sebastião, Estado de 
São Paulo.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/05/2009

Nº 1297/2008 (Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato 
que autoriza a Prefeitura Municipal de São Vicente 
para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, com fins exclusivamente 
educativos, no Município de São Vicente, Estado 
de São Paulo.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/05/2009

Nº 1315/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à RÁDIO DUNAS FM LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, no Município de Chuí, Estado do Rio 
Grande do Sul.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/05/2009

Nº 1324/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à RÁDIO SP-UM LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no Município de Diadema, Estado 
de São Paulo.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/05/2009
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Nº 1328/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de 
Viçosa a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Viçosa, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/05/2009

Nº 1337/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outor-
ga permissão à W.A.C. Rabelo & Cia Ltda para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula-
da, no Município de Itupiranga, Estado do Pará.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/05/2009

Nº 1354/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Televisão Record do Rio 
de Janeiro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens (televisão), no Município do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/05/2009

Nº 1356/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação e Movimento Comunitário Tacaimbó 
FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Tacaimbó, Estado de Pernambuco.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/05/2009

Nº 1360/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de 
Garrafão do Norte – ARCGN a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Garrafão do 
Norte, Estado do Pará.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/05/2009

Nº 1363/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Globo Comunicação e 
Participações S.A. para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, no município de Brasília, Estado 
Distrito Federal.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/05/2009

Nº 1364/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Globo Comunicação e 

Participações S.A. para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, no município de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/05/2009

Nº 1365/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Globo Comunicação e 
Participações S.A. para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, no Município do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/05/2009

Nº 1366/2008 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Globo Comunicação e 
Participações S.A. para explorar serviço de radiodifu-
são de sons e imagens, no município de São Paulo, 
Estado de São Paulo.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/05/2009

PROJETO DE LEI

Nº 2277/2007 (Flávio Dino) – Acrescenta à Lei nº 
9.868, de 10 de novembro de 1999, o capítulo II-A, 
que estabelece a disciplina processual da ação direta 
de inconstitucionalidade por omissão.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/05/2009

Nº 3675/2008 (Poder Executivo) – Dispõe sobre a cria-
ção de Funções Comissionadas do DNPM – FCDNPM, 
no Departamento Nacional de Produção Mineral – 
DNPM, de Cargos em Comissão do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores – DAS e Funções Gra-
tificadas – FG, destinados ao DNPM, e altera Lei nº 
11.526, de 4 de outubro de 2007, para dispor sobre a 
remuneração das FCDNPM.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22/05/2009

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 877/2007 (Ciro Pedrosa) – Dispõe sobre a nomen-
clatura da declaração de carência econômica.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/05/2009

Nº 1602/2007 (Jusmari Oliveira) – Altera a Lei nº 9.615, 
de 24 de março de 1998, que “institui normas gerais sobre 
o desporto e dá outras providências”, para dispor sobre o 
repasse de recursos para as Ligas de Esporte Amador.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/05/2009
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1.3 PROPOSIÇÕES COM TRAMITAÇÃO CONJUNTA 
QUE RECEBERAM PARECERES FAVORÁVEIS A 
UMAS E/OU CONTRÁRIOS A OUTRAS, NÃO DIVER-
GENTES; E/OU PELA INCONSTITUCIONALIDADE 
E/OU INJURIDICIDADE.

PROJETOS DE LEI

Nº 5848/2005 (Edson Duarte) – Dispõe sobre a obri-
gatoriedade de informação nas embalagens e rótulos 
de produtos que contenham organismos geneticamente 
modificados em sua composição.

COM PARECER FAVORÁVEL: PL 4.148/08, apensado.

COM PARECER PELA INCONSTITUCIONALIDADE 
E INJURIDICIDADE: PL 5.848/05, principal.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/05/2009

Nº 2199/2007 (Vignatti) – Autoriza a criação da Uni-
versidade Federal da Mesorregião da Grande Fronteira 
do Mercosul – UFGFM e dá outras providências.

COM PARECER FAVORÁVEL: PL 3.774/08, apensado.

COM PARECER PELA INCOMPATIBILIDADE E INA-
DEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: PL 
2.199/07, principal.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/05/2009

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, § 1° do RICD).

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJU-
RIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE LEI

Nº 5120/2001 (Alex Canziani) – Dispõe sobre as ati-
vidades das Agências de Viagens e Turismo.

NOVA EMENTA DA REDAÇÃO FINAL: Dispõe sobre 
as atividades das Agências de Turismo.

COM PARECER PELA INJURIDICIDADE: EMENDA 
Nº 6 DO SENADO FEDERAL.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/05/2009

Nº 2486/2003 (Carlos Souza) – Dispõe sobre a aber-
tura de conta corrente bancária popular e dá outras 
providências.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/05/2009

Nº 2925/2004 (Alberto Fraga) – Dispõe sobre as 
normas gerais de ensino nas instituições militares 
estaduais.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/05/2009

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU OR-
ÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI

Nº 2258/2007 (Celso Maldaner) – Dispõe sobre o 
Fundo Especial para Calamidades Públicas e destina 
parte da arrecadação da Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico – CIDE – para as finalidades 
que especifica.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27/05/2009

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 1787/1996 (Poder Executivo) – Dispõe sobre a 
proteção da propriedade intelectual de topografias de 
circuitos integrados.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/05/2009

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 4994/2009 (Arnaldo Faria de Sá) – Acrescenta § 9º 
ao art. 57, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/05/2009
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Nº 5040/2009 (Inocêncio Oliveira) – Altera a Lei nº 
9.717, de 27 de novembro de 1998, que “Dispõe sobre 
regras gerais para a organização e o funcionamento dos 
regimes próprios de previdência social dos servidores 
públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito 
Federal e dá outras providências”, a fim de acrescentar-
lhe inciso XII no art. 1º, bem como art. 10-A, de modo 
a caracterizar como crime de responsabilidade o des-
cumprimento dos dispositivos que menciona.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/05/2009

Nº 5122/2009 (Capitão Assumção) – Altera o inci-
so II do art. 226 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940 – Código Penal, e acrescenta a pena 
alternativa de castração química nos crimes contra a 
liberdade sexual.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/05/2009

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 466/2009 (Paulo Pimenta) – Institui, para os servi-
dores públicos federais titulares de cargos efetivos da 
administração direta, autárquica e fundacional inclu-
sive os membros dos órgãos que menciona, o regime 
próprio de previdência social constituído pelo art. 1º da 
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 
2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição 
Federal em vigor, autoriza a criação de autarquia ges-
tora do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, 
e dá outras providências.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25/05/2009

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE EXPE-
DIENTE DO MÊS DE MAIO DE 2009

Dia 21, 5ª-feira

15:00 AROLDE DE OLIVEIRA (DEM – RJ)
15:25 MANOEL JUNIOR (PSB – PB)

Dia 22, 6ª-feira

10:00 FLÁVIO BEZERRA (PMDB – CE)
10:25 INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE)
10:50 ANGELO VANHONI (PT – PR)
11:15 JOSÉ OTÁVIO GERMANO (PP – RS)
11:40 FERNANDO GABEIRA (PV – RJ)

Dia 25, 2ª-feira

15:00 LUIZ BASSUMA (PT – BA)
15:25 IBSEN PINHEIRO (PMDB – RS)
15:50 JAIRO ATAIDE (DEM – MG)
16:15 ELCIONE BARBALHO (PMDB – PA)
16:40 DEVANIR RIBEIRO (PT – SP)

Dia 26, 3ª-feira

15:00 SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT – AP)
15:25 CARLOS WILLIAN (PTC – MG)

Dia 27, 4ª-feira

15:00 PINTO ITAMARATY (PSDB – MA)
15:25 FERNANDO NASCIMENTO (PT – PE)

Dia 28, 5ª-feira

15:00 WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB – PA)
15:25 VADÃO GOMES (PP – SP)

Dia 29, 6ª-feira

10:00 DOMINGOS DUTRA (PT – MA)
10:25 BRUNO RODRIGUES (PSDB – PE)
10:50 TONHA MAGALHÃES (PR – BA)
11:15 LUIZ CARREIRA (DEM – BA)
11:40 SANDRO MABEL (PR – GO)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO  
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

REUNIÃO

Local: SESC Pantanal – MT 

Horário: 10h 

A –  Outros Eventos: 

Visita Técnica Estância Ecológica SESC Pantanal, 21 
a 24 de maio de 2009.

Seminário & Atividades Vivênciais

Tema: Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e 
Turismo Ecológico como Fatores de Desenvolvimen-
to Sustentável. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 22/05/2009) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.302/08 – do Sr. Mário Heringer 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da realização das 
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chamadas em roaming de modo a tornar satisfatória 
ao consumidor a cobertura do serviço móvel”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROBERTO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-05-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.009/09 – do Sr. Dr. Talmir – 
que “dispõe sobre a venda de aparelhos de telefonia 
móvel”. 
RELATOR: Deputado GLAUBER BRAGA. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Local: Plenário 01 do Anexo II 
Horário: 10h 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº 
350/99 – que “dispõe sobre a forma e a apresentação 
dos símbolos nacionais”. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação da Emen-
da do Senado. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 27/11/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 5.702/01 – do Senado Federal 
– EDISON LOBÃO – (PLS 635/1999) – que “estabe-
lece instrumentos legais de prevenção e repressão 
à falsificação de obras de artes visuais e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 04/12/2008. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 04/03/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 963/03 – do Senado Federal – 
ROMERO JUCA – que “autoriza a criação de Distrito 
Agropecuário no Município de Bonfim, no Estado de 
Roraima, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 04/12/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 965/03 – do Senado Federal – 
ROMERO JUCA – que “autoriza a criação de Distrito 
Agropecuário no Município de Mucajaí, no Estado de 
Roraima, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

Vista ao Deputado Flávio Dino, em 04/12/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 7.191/06 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “acrescenta, ao art. 11 da 
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das 
Eleições), inciso IX ao § 1º, e § 6º, para incluir o 
curriculum vitae do candidato entre os documentos 
que devem instruir o pedido de registro da candida-
tura, determinando à Justiça Eleitoral sua divulga-
ção pela Internet”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Bernardo Ariston, Geraldo 
Pudim e Maurício Quintella Lessa, em 28/10/2008. 

O Deputado Geraldo Pudim apresentou voto em se-
parado em 18/11/2008. 

Encerrada a discussão. Feita a verificação da vota-
ção, a sessão foi encerrada por falta de “quorum”, em 
08/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.594/07 – do Sr. André de Paula 
– que “acrescenta o § 3º ao art. 55 da Lei nº 4.737, de 
15 de julho de 1965, que institui o Código Eleitoral, para 
vedar a transferência de domicílio eleitoral no curso do 
mandato eletivo de chefe do Poder Executivo”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.770/08 – da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 87/2007) – que “altera 
o art. 328 do Decreto-Lei nº 3.689, de 1941 – Código 
de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen-
das.

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 174/09 – da Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados – que “altera os 
arts. 66, 82 e 87 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, modificando o horário de funcionamento 
das sessões ordinárias do Plenário”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito pela aprovação. 
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DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 44/99 
– do Sr. Márcio Bittar – que “dá nova redação ao § 6º 
do art. 14 da Constituição Federal, para dispor sobre 
o afastamento do titular de mandato eletivo no Poder 
Executivo” (Apensados: PEC 115/1999, PEC 359/2001, 
PEC 351/2004, PEC 383/2005, PEC 559/2006, PEC 
121/2007 e PEC 126/2007) 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC 
115/1999, da PEC 359/2001, da PEC 351/2004, da 
PEC 383/2005, da PEC 559/2006 e da PEC 126/2007, 
apensadas; e pela inadmissibilidade da PEC 121/2007, 
apensada. 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 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.

(Avulso Nº 228) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 248/04 
– do Sr. Mauro Lopes e outros – que “altera a redação 
do art. 144, Parágrafo 2º, da Constituição Federal, dis-
pondo sobre a Polícia Rodoviária Federal”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista ao Deputado Maurício Quintella Lessa, em 
05/05/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 18/07 
– do Sr. Marcelo Serafim e outros – que “altera a reda-
ção do art. 57, caput, da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado CIRO GOMES. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 49/07 
– do Sr. Iran Barbosa e outros – que “dá nova redação 
ao art. 6º da Constituição Federal”. (Apensado: PEC 
236/2008) 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 
236/2008, apensada. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 80/07 
– do Sr. Geraldo Pudim e outros – que “altera o art. 20 
da Constituição Federal, para prever mecanismos de 
fiscalização dos recursos resultado da exploração de 

petróleo ou gás natural, de recursos hídricos distribuí-
dos aos Estados, Distrito Federal e Municípios”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Eduardo Cunha (PMDB-RJ), pela admissibilida-
de, com emenda redacional. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
07/04/2009.

Concedido prazo ao relator nos termos do art. 57, in-
ciso XI, do Regimento Interno, em 05/05/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 145/07 
– do Sr. Décio Lima – que “dá nova redação ao inciso 
I do art. 98 da Constituição Federal, para incluir entre 
as matérias de competência dos juizados especiais 
as ações de natureza fiscal e de interesse da Fazen-
da Pública”.
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 161/07 
– do Sr. Celso Maldaner – que “altera o inciso III do 
art. 225 e o § 4º do art. 231 da Constituição Federal, e 
art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias”. (Apensado: PEC 291/2008) 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 
291/2008, apensada.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 162/07 
– do Sr. Silvinho Peccioli – que “dá nova redação ao 
art.143 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 
PARECER: pela admissibilidade, com emenda reda-
cional.

Vista ao Deputado José Genoíno, em 14/04/2009. 

Discutiram a matéria os Deputados Gerson Peres e 
Mainha. Mantidas as inscrições dos Deputados Paes 
Landim, Major Fábio, Felipe Maia e Bonifácio da An-
drada. Suspensa a discussão em virtude do início da 
Ordem do Dia do Plenário, em 22/04/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 197/07 
– do Sr. Zenaldo Coutinho – que “estabelece a publi-
cação do veto como marco inicial da contagem do 
prazo de trinta dias a que se refere o art. 66, § 6º, da 
Constituição”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 250/08 
– do Sr. Pedro Chaves – que “acresce artigo ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela admissibilidade. 
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 284/08 
– do Sr. Armando Monteiro – que “altera o § 2º do art. 
62 e o inciso I do art. 150 da Constituição Federal, 
para dispor sobre exigência de lei complementar para 
majoração ou instituição de tributos” 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
José Eduardo Cardozo e Maurício Quintella Lessa, 
em 05/05/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 326/09 
– do Sr. Valtenir Pereira – que “acrescenta parágrafo 
único ao art. 30 da Constituição Federal para dispor 
sobre a fixação de tarifa no serviço de transporte co-
letivo urbano”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 
PARECER: pela inadmissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 343/09 
– do Sr. Mendes Ribeiro Filho – que “dá nova redação 
ao art. 21, caput, do ADCT”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 981/08 – 
do Sr. Flaviano Melo – que “dispõe sobre a realização 
de referendo para decidir sobre a alteração da hora 
no Estado do Acre”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da 
Emenda da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Flávio Dino e José Ge-
noíno, em 19/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.889/97 – do Sr. João Paulo – 
que “proíbe a cobrança de estacionamento nos parques 
privativos em estabelecimentos comerciais e de pres-
tação de serviços”. (Apensados: PL 1192/1999 (Apen-
sados: PL 4973/2001, PL 2536/2003, PL 2573/2003 
e PL 4304/2008), PL 3351/1997, PL 3356/1997, PL 
3467/1997, PL 3552/1997 (Apensado: PL 5375/2005), 
PL 4170/2004, PL 5420/2005, PL 6921/2006, PL 
7095/2006, PL 7231/2006, PL 352/2007 (Apensa-
do: PL 4471/2008), PL 1387/2007, PL 1402/2007, PL 
1406/2007, PL 2621/2007, PL 3016/2008, PL 3732/2008, 
PL 4242/2008, PL 4503/2008 e PL 4761/2009) 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do PL 4973/2001, do PL 
2536/2003, do PL 2573/2003, do PL 4304/2008, do PL 

3351/1997, do PL 3356/1997, do PL 3467/1997, do PL 
3552/1997, do PL 1192/1999, do PL 4170/2004, do PL 
5420/2005, do PL 6921/2006, do PL 7095/2006, do PL 
7231/2006, do PL 352/2007, do PL 1387/2007, do PL 
1402/2007, do PL 1406/2007, do PL 2621/2007, do 
PL 3016/2008, do PL 3732/2008, do PL 4242/2008, 
do PL 4503/2008, do PL 4761/2009, do PL 5375/2005 
e do PL 4471/2008, apensados, com emendas; e, no 
mérito, pela aprovação de todos nos termos do Subs-
titutivo da Comissão de Defesa do Consumidor, com 
subemendas. 

Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins, Eduardo 
Cunha e Regis de Oliveira, em 30/10/2008. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 05/11/2008. 

Retirado de pauta e, por acordo, retorna a discussão 
no dia 29/04/2009, em 22/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.330/00 – do Sr. Márcio Ma-
tos – que “proíbe a propaganda de serviços de sexo 
nos meios de comunicação social”. (Apensados: 
PL 3357/2000, PL 3602/2000, PL 3605/2000, PL 
3872/2000, PL 5348/2001, PL 541/2003, PL 1105/2003, 
PL 2976/2004 e PL 3993/2004) 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e 
Família, do PL 3357/2000, do PL 3602/2000, do PL 
3605/2000, do PL 3872/2000, do PL 5348/2001, do PL 
541/2003, do PL 1105/2003, do PL 2976/2004, e do 
PL 3993/2004, apensados, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Eduardo Valverde, 
José Eduardo Cardozo e Pastor Manoel Ferreira, em 
03/12/2008. 

O Deputado Pastor Manoel Ferreira apresentou voto 
em separado em 31/03/2009. 

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

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 04/03/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.625/03 – do Sr. Jaime Mar-
tins – que “estabelece o direito ao mutuário do Siste-
ma Financeiro da Habitação de ter abatido de suas 
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prestações da casa própria o valor correspondente ao 
reajuste do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
relativo aos planos “Verão” e “Collor I””. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emendas, e das Emen-
das da Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 1.982/03 – do Sr. Eduardo Valver-
de – que “regulamenta a assistência judiciária interna-
cional em matéria penal, a ser prestada ou requerida 
por autoridades brasileiras, nos casos de investigação, 
instrução processual e julgamento de delitos, nas hi-
póteses em que especifica, e estabelece mecanismos 
de prevenção e bloqueio de operações suspeitas de 
lavagem de dinheiro”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição des-
te, das Emendas da Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado e das Subemendas 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional. 

PROJETO DE LEI Nº 2.746/03 – do Sr. Coriolano Sa-
les – que “torna mais grave a pena do crime de preva-
ricação”. (Apensado: PL 6241/2005) 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
pela rejeição do PL 6241/2005, apensado. 

Vista ao Deputado Hugo Leal, em 12/03/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.169/04 – da Sra. Rose de 
Freitas – que “cria o Monumento Natural da Pedra do 
Penedo, no Município de Vila Velha, Estado do Espí-
rito Santo”. 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 
PARECER: pela injuridicidade. 

PROJETO DE LEI Nº 5.140/05 – do Sr. Marcelo Barbieri 
– que “modifica a Consolidação das Leis do Trabalho 
para dispor sobre a execução trabalhista e a aplicação 
do princípio da desconsideração da personalidade jurí-
dica”. (Apensados: PL 5328/2005 e PL 870/2007) 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL 5328/2005, apensado, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio; e pela constitucionalidade, juridicida-
de, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL 
870/2007, apensado. 

Vista ao Deputado Efraim Filho, em 07/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 6.745/06 – dos Srs. João Campos 
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 providên-
cias”. (Apensados: PL 3771/2008 e PL 5078/2009) 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Marcelo Ortiz (PV-SP), pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro-
vação deste, do PL 3771/2008, e do PL 5078/2009, 
apensados, com substitutivo. 

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 Antonio Carlos Biscaia apresentou voto 
em separado, em 07/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 6.979/06 – do Sr. Dr. Rosinha 
– que “dispõe sobre a responsabilidade solidária do 
mandatário cujo mandato seja outorgado por empre-
sa domiciliada em território ou país com tributação 
favorecida, inclui crimes como antecedentes para 
crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos 
e valores e dá outras providências”. (Apensado: PL 
765/2007) 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
do PL 765/2007, apensado, nos termos do Substituti-
vo da Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado. 

Vista ao Deputado Mainha, em 22/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.307/08 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “inclui um art. 63-A, na Lei nº 4.375, de 17 de 
agosto de 1964, disciplinando o direito dos incorpora-
dos a ensino profissionalizante”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 3.587/08 – do Sr. Eduardo da 
Fonte – que “altera o inciso I do art. 1º da Lei n° 9.613, 
de 3 de março de 1998, para incluir o crime de financiar 
ou custear o tráfico de drogas como delito antecedente 
ao crime de lavagem de dinheiro”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 3.634/08 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “introduz art. 123-A, no Código Penal Brasilei-
ro, Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, 
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para tipificar o crime de omissão de ato impeditivo de 
suicídio”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.793/09 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “altera dispositivos do Decreto-lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941(Código de Processo Penal) 
e dá providências correlatas”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO TENORIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 287/06 – da Sra. 
Alice Portugal e outros – que “institui Comissão Par-
lamentar de Inquérito destinada a investigar o roubo, 
a receptação, o contrabando, o comércio ilegal e o 
tráfico ilícito de obras de arte, bens culturais e de arte 
sacra no Brasil”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.129/90 – do Senado Federal – 
FRANCISCO ROLLEMBERG – (PLS 123/1989) – que 
“estabelece diretrizes para uma Política Nacional de 
Habitação Rural e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, da 
Emenda 2 da Comissão de Desenvolvimento Urbano 
e das Emendas 1 a 5 da Comissão de Finanças e Tri-
butação, com substitutivo; e pela constitucionalidade, 
injuridicidade, má técnica legislativa e, no mérito, pela 
rejeição da Emenda 1 da Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano. 

Vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro, em 
11/11/2008. 

O Deputado Sérgio Barradas Carneiro apresentou voto 
em separado em 07/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.003/04 – do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “dispõe sobre a alteração da Lei nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
Geraldo Pudim (PMDB-RJ), pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Bonifácio de Andrada, 
Luiz Couto e Silvinho Peccioli, em 03/06/2008. 

O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado, 
em 10/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.162/04 – da Sra. Alice Portugal 
– que “estabelece limite de tempo para atendimento ao 
público pelos serviços notariais e de registro”. 
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

Vista ao Deputado Flávio Dino, em 22/04/2009. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 04/03/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 5.320/05 – do Poder Executivo – 
(MSC 321/2005) – que “dispõe sobre a transformação 
de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assesso-
ramento Superiores – DAS e Funções Gratificadas, no 
âmbito do Poder Executivo Federal”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 7.088/06 – do Senado Federal 
– Pedro Simon – (PLS 134/2004) – que “altera os arts. 
267, 269 e 295 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 – Código de Processo Civil, ampliando as hipó-
teses de indeferimento da petição inicial, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.337/06 – do Senado Federal 
– José Jorge – (PLS 50/2006) – que “altera a Lei nº 
1.533, de 31 de dezembro de 1951, para dispor sobre 
a concessão de medida liminar em mandados de se-
gurança contra atos do Supremo Tribunal Federal, do 
Presidente da República ou das Mesas ou Comissões 
do Congresso Nacional ou de suas Casas e para es-
tabelecer o cabimento de agravo contra a decisão do 
relator concessiva de liminar”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas. 

Vista ao Deputado Roberto Magalhães, em 5-5-09. 

PROJETO DE LEI Nº 7.378/06 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 170/2005) – que “modifica o art. 
193 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, con-
cedendo adicional de periculosidade aos eletricitários”. 
(Apensado: PL 7384/2006) 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL 7384/2006, apensado. 
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Vista ao Deputado Valtenir Pereira, em 04/03/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 78/07 – do Sr. Leonardo Vile-
la – que “”Altera a Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 
1993, que regulamenta dispositivos constitucionais à 
reforma agrária.”” 
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Colbert Martins, Flávio Dino, Regis de Oliveira e Ro-
berto Magalhães, em 23/04/2009. 

Os Deputados Regis de Oliveira e Flávio Dino apre-
sentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 410/07 – do Senado Federal – 
Ana Júlia Carepa – (PLS 326/2005) – que “denomina 
“Aeroporto Internacional de Belém / Val-de-Cans / Jú-
lio Cezar Ribeiro” o aeroporto internacional de Belém 
(Val-de-Cans), no Estado do Pará, e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BRITO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 412/07 – do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS 286/2006) – que “institui o Dia 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. 

Discutiram a matéria os Deputados Luiz Couto, Flá-
vio Dino, Antonio Carlos Pannunzio e Magela, em 
30/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.281/08 – do Senado Federal 
– Eduardo Azeredo – (PLS 543/2007) – que “altera a 
Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, para instituir a 
reciprocidade na concessão de prazos de permanência 
de estrangeiros no Brasil e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia 
e Major Fábio, em 22/04/2009. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.050/96 – do Sr. Ricardo Barros 
– que “altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
que “dispõe sobre o regime de concessão e permissão 
da prestação de serviços públicos previsto no artigo 

175 da Constituição Federal, e dá outras providências””. 
(Apensados: PL 2184/1996 e PL 2185/1996) 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Defesa do Consumidor, do PL 2184/1996 e do PL 
2185/1996, apensados, com emendas. 

Vista conjunta aos Deputados Paes Landim e Roberto 
Magalhães, em 16/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.808/97 – do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “altera o art. 83 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, que “dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e dá outras providências””. (Apensados: 
PL 1596/2003 e PL 6081/2005) 

RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Seguridade Social e Família, com subemenda, do PL 
1596/2003 e do PL 6081/2005, apensados. 

Vista conjunta aos Deputados Chico Lopes e Mendon-
ça Prado, em 12/03/2009. 

O Deputado José Eduardo Cardozo apresentou voto 
em separado em 02/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 5.214/01 – do Sr. Alberto Fra-
ga – que “acrescenta o art. 86-A à Lei nº 7.210, de 11 
de julho de 1984 – Lei de Execução Penal – criando a 
obrigatoriedade de uso de uniforme pelo preso”. 
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

Vista ao Deputado Paulo Magalhães, em 17-6-08. 

PROJETO DE LEI Nº 5.696/01 – do Sr. Pedro Fernan-
des – que “altera o § 2º, do art. 3º, da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, faculta a aplicação do rito 
sumaríssimo da referida Lei às causas que especifica 
e dá outras providências”. (Apensados: PL 599/2003 
e PL 1415/2003 (Apensado: PL 1690/2007)) 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, do 
PL 599/2003, do PL 1415/2003 e do PL 1690/2007, 
apensados. 

Vista ao Deputado Geraldo Pudim, em 28/10/2008. 

O Deputado Geraldo Pudim apresentou voto em se-
parado em 11/11/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 5.710/01 – do Sr. Fernando Ferro – 
que “acrescenta parágrafo ao art. 543, da Consolidação 
da Leis do Trabalho, a fim de dispor sobre a indenização 
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em caso de rescisão do contrato de empregado eleito 
para cargo de dirigente sindical ou suplente”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 95/03 – do Sr. Paulo Rocha – que 
“acrescenta artigo à Consolidação das Leis do Traba-
lho, a fim de determinar que a dispensa por justa cau-
sa da empregada gestante ocorra após a respectiva 
apuração em inquérito”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Gerson Peres e Pastor 
Manoel Ferreira, em 19/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 544/03 – do Sr. Nelson Mar-
quezelli – que “dispõe sobre a prática da drenagem 
linfática manual nos hospitais públicos, contratados, 
conveniados e cadastrados do Sistema Único de Saú-
de – SUS “. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

Vista ao Deputado Ricardo Barros, em 16/04/2009. 

O Deputado Ricardo Barros apresentou voto em se-
parado em 29/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 721/03 – do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “altera a redação do art. 16 e respectivo § 1º, da 
Lei nº 7. 827, de 27 de setembro de 1989”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Finanças e Tributação. 

Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Silvinho 
Peccioli, em 16/12/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 874/03 – do Sr. Gilmar Macha-
do – que “torna obrigatório o exame do fundo de olho 
de recém-nascidos”. (Apensados: PL 2420/2003, PL 
3646/2004, PL 3489/2004, PL 7383/2006, PL 7517/2006, 
PL 1395/2007 e PL 1625/2007) 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda, do Substitu-
tivo da Comissão de Seguridade Social e Família, 
do PL 2420/2003, do PL 3489/2004, com emendas, 
do PL 3646/2004, com emenda, do PL 7383/2006, 
com emendas, do PL 7517/2006, com emenda, do PL 
1395/2007, com emendas, e do PL 1625/2007, com 
emenda, apensados. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 07/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.103/03 – do Sr. José Janene 
– que “dá nova redação aos artigos 9º e 43 da Lei nº 
8.935, de 18 de novembro de 1994, que “regulamen-
ta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre 
serviços notariais e de registro” permitindo a prática de 
atos notariais no âmbito da circuscrição da Comarca”. 
(Apensado: PL 1362/2003) 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Pastor Manoel Ferreira (PTB-RJ), pela constitu-
cionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mé-
rito, pela aprovação do PL 1362/2003, apensado, com 
emendas, e pela rejeição deste. 

Vista conjunta aos Deputados Efraim Filho, Indio da 
Costa e Paes Landim, em 05/05/2009. 

O Deputado Paes Landim apresentou voto em sepa-
rado em 08/05/2009. 

Discutiram a matéria os Deputados Regis de Oliveira, 
Arnaldo Faria de Sá, Roberto Magalhães, Flávio Dino, 
Efraim Filho e João Almeida. Suspensa a discussão 
em virtude do início da Ordem do Dia do Plenário, em 
12/05/2009.

Encerrada a discussão. Votação acordada para o dia 
27/05/2009, em 20/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.408/03 – da Sra. Lúcia Braga – 
que “estabelece para idosos a partir de sessenta e cinco 
anos vantagem na compra de passagem em transpor-
te rodoviário intermunicipal e interestadual”. (Apensa-
dos: PL 1758/2003, PL 2722/2003, PL 2879/2004, PL 
2907/2004, PL 3528/2004 e PL 5132/2005) 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Seguridade Social e Família, do PL 1758/2003, do PL 
2722/2003, do PL 2879/2004, do PL 2907/2004, do PL 
3528/2004 e do PL 5132/2005, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 1.428/03 – do Sr. Benedito de 
Lira – que “altera a destinação prevista no art. 49, da 
Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, para a compen-
sação financeira devida pela produção de petróleo 
e de gás natural em campos situados na plataforma 
continental brasileira”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo 
da Comissão de Minas e Energia, com subemenda. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Carlos Willian e Flávio Dino, em 20/11/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.640/03 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “dispõe sobre a separação pela instituição ban-
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cária do limite do cheque especial do valor do saldo 
disponível em conta corrente”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade e 
má técnica legislativa. 

O Deputado Carlos Willian apresentou voto em sepa-
rado em 05/08/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.767/03 – do Sr. Neucimar Fraga 
– que “fixa prazo para conclusão de ação fiscalizatória 
do Tribunal de Contas da União realizada em obras e 
edificações e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela injuridicidade deste e do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público. 

Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 28/10/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.780/03 – do Sr. Léo Alcântara 
– que “dispõe sobre a fixação de prazo para o cumpri-
mento do disposto no art. 16 da Lei nº 10.098, de 19 
de dezembro de 2000”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão 
de Viação e Transportes. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
23/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.956/03 – do Sr. Deley – que 
“dispõe sobre contratos, cessões, termos, ajustes, pro-
curações e outros instrumentos congêneres, unilaterais 
ou bilateriais, assinados por atletas profissionais ou 
não profissionais e dá outras providências”. (Apensa-
do: PL 6430/2005) 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e do 
PL 6430/2005, apensado. 

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 04/03/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.084/03 – do Sr. Paes Landim 
– que “institui política para aproveitamento de jovens 
dispensados do serviço militar obrigatório e de treina-
mento em trabalho para primeiro emprego”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa, nos termos das Emendas da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 2.108/03 – do Sr. Walter Pinheiro 
– que “dispõe sobre a proibição de entidades ou em-
presas brasileiras ou sediadas em Território Nacional 

estabelecerem contratos com empresas que explorem 
trabalho degradante em outros países”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista ao Deputado Bruno Araújo, em 12/03/2009. 

O Deputado Sérgio Brito apresentou voto em separa-
do em 08/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.192/03 – do Sr. Carlos Sam-
paio – que “dispõe sobre a jornada de trabalho do Fo-
noaudiólogo”. (Apensado: PL 2688/2003) 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, da Emen-
da da Comissão de Seguridade Social e Família, com 
subemenda, e do PL 2688/2003, apensado, com subs-
titutivo. 

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

PROJETO DE LEI Nº 2.330/03 – do Sr. Lincoln Por-
tela – que “altera o art. 206 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 – Código Civil, para estabelecer o 
prazo prescricional de vinte anos para ação de respon-
sabilidade civil decorrente de moléstias profissionais 
contraídas por trabalhadores em decorrência de ativi-
dades insalubres, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo.

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia 
e Gerson Peres, em 10/03/2009. 

O Deputado Gerson Peres apresentou voto em sepa-
rado em 17/03/2009. 

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. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.756/03 – do Sr. Milton Monti 
– que “dispõe sobre a comemoração de feriado e dá 
outras providências” 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.823/03 – do Sr. Vander Loubet 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 7.210, de 11 de 
julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Roberto Magalhães (DEM-PE), pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação, com substitutivo. 

Discutiram a matéria os Deputados Antonio Carlos 
Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Colbert Martins, 
Felipe Maia, Flávio Dino, Sérgio Barradas Carneiro, 
Vieira da Cunha, Regis de Oliveira, Gerson Peres e 
Vicente Arruda. Mantida a inscrição do Deputado Nel-
son Trad, em 14/04/2009.

Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, in-
ciso XI, do Regimento Interno, em 14/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.199/04 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dispõe sobre o acesso pela rede mundial 
de computadores aos dados do Sistema de Administra-
ção Financeira do Governo Federal – SIAFI e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 3237/2004) 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda, do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público e do PL 3237/2004, apensado. 

Vista conjunta aos Deputados Flávio Dino e Sérgio 
Barradas Carneiro, em 11/03/2009. 

O Deputado Sérgio Barradas Carneiro apresentou voto 
em separado em 07/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.401/04 – do Sr. Lobbe Neto – 
que “cria a disciplina “ Educação Financeira” nos cur-
rículos de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental e do 
ensino médio”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, e do Subs-
titutivo da Comissão de Educação e Cultura, com su-
bemenda substitutiva. 

PROJETO DE LEI Nº 4.875/05 – do Sr. Wladimir Costa 
– que “acrescenta a alínea “j”, ao art. 4º, da Lei nº 4.898, 
de 9 de dezembro de 1965, que regula o direito de repre-
sentação e o processo de responsabilidade administrativa 
civil e penal, nos casos de abuso de autoridade”. 
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
João Campos, Mendonça Prado e Sérgio Barradas 
Carneiro, em 02/04/2009. 

O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto 
em separado em 29/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 5.062/05 – do Sr. Wladimir Costa – que 
“dispõe sobre a sujeição da OAB ao controle externo”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

PROJETO DE LEI Nº 5.178/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “dispõe sobre a cassação da eficácia da 
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
do Ministério da Fazenda – CNPJ / MF e, conseqüen-
temente, do registro no órgão regulador competente na 
hipótese que especifica”. (Apensado: PL 5869/2005) 

RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL 5869/2005, apensado, 
nos termos do Substitutivo da Comissão de Minas e 
Energia; e pela inconstitucionalidade e injuridicidade 
do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 7-4-09. 

PROJETO DE LEI Nº 6.070/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera o Inciso III do art. 162 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro”. 

RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Viação e Transportes. 

Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Regis 
de Oliveira, em 22/04/2009. 

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. 

PROJETO DE LEI Nº 6.303/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera a ementa do Decreto-Lei nº 4.657, 
de 4 de setembro de 1942”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda.
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PROJETO DE LEI Nº 6.898/06 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “altera o art. 236 da Lei nº 5.869, de 11 de 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 6.901/06 – do Sr. Celso Rus-
somanno – que “estabelece critérios mínimos para a 
outorga do título de patrono ou patrona”. 
RELATOR: Deputado POMPEO DE MATTOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

Lido o parecer. Suspensa a discussão em virtude do 
início da Ordem do Dia do Plenário, em 23/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 7.232/06 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “dá nova redação ao art. 475-J da Lei nº 11.232, 
de 22 de dezembro de 2005, acresce o § 6º ao refe-
rido artigo”. (Apensados: PL 887/2007, PL 2484/2007 
e PL 3302/2008) 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
do PL 887/2007, apensado, com substitutivo; e pela 
constitucionalidade, juridicidade, má técnica legislativa 
e, no mérito, pela rejeição do PL 2484/2007 e do PL 
3302/2008, apensados. 

Vista conjunta aos Deputados Flávio Dino e Luiz Cou-
to, em 04/12/2008. 

Os Deputados José Eduardo Cardozo e Flávio Dino 
apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 7.233/06 – da Sra. Perpétua 
Almeida – que “altera o art. 69 e o item 6 do Anexo II 
– Sinalização, da Lei nº 9.503, de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a tra-
vessia de pedestres em passagem sinalizada”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 17/06/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 7.520/06 – do Sr. Sandro Mabel 
– que “obriga a feitura de curso de treinamento para o 
cargo de Conselheiro Tutelar”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão 
de Seguridade Social e Família. 

PROJETO DE LEI Nº 361/07 – do Sr. João Campos – 
que “dispõe sobre suspensão de prazos processuais 
em caso de advogada que deu á luz”. 
RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Solange Amaral (DEM-RJ), pela constituciona-
lidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
26/03/2008. 

O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto 
em separado em 13/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 471/07 – do Sr. Júlio Rede-
cker – que “dispõe sobre a apreensão ou o seqüestro 
de bens, direitos ou valores dos acusados por crime 
de formação de quadrilha”. (Apensado: PL 768/2007 
(Apensado: PL 1318/2007)) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO.
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Antonio Carlos Pannunzio (PSDB-SP), pela cons-
titucionalidade, injuridicidade, má técnica legislativa 
e, no mérito, pela rejeição deste; pela constituciona-
lidade, injuridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela rejeição do PL 768/2007, apensado; e pela cons-
titucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação do PL 1318/2007, apensado, 
com emenda. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Bis-
caia, Geraldo Pudim e Maurício Quintella Lessa, em 
05/05/2009. 

O Deputado Geraldo Pudim apresentou voto em se-
parado em 12/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 498/07 – do Sr. Dr. Rosinha 
– que “estabelece a obrigatoriedade de notificação 
compulsória dos casos em que especifica e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emendas, e da Emenda da 
Comissão de Seguridade Social e Família. 

PROJETO DE LEI Nº 613/07 – do Sr. André de Paula 
– que “regulamenta a profissão de Repentista em todo 
território nacional, e dá outras providências”. (Apensa-
do: PL 1112/2007) 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL 1112/2007, apensado, 
nos termos do Substitutivo da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público. 
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Vista ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, em 
07/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 804/07 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “altera o art. 1° da Lei n° 11.179 de 22 de se-
tembro de 2005, que “altera os arts. 53 e 67 da Lei nº 
8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Es-
tatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB.”” 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 805/07 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “altera a Lei n° 8.906, de 04 de julho de 2004, 
que “Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem 
dos Advogados do Brasil – OAB””. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas, e, no mérito, pela 
aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Maurício Quintella Lessa 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 05/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 819/07 – do Sr. Sandro Mabel 
– que “dispõe sobre o Dia Nacional do Respeito ao 
Contribuinte”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 1.208/07 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “acrescenta parágrafo ao art. 133 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Viação e Transportes. 

Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 
28/04/2009. 

Discutiu a matéria o Deputado José Genoíno, em 
28/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.310/07 – do Sr. Carlos Sam-
paio – que “institui o dia 12 de maio como Dia Nacional 
dos Trabalhadores da área da Saúde”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
05/06/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.815/07 – do Sr. Júlio Delgado 
– que “altera o art. 2º da Lei nº 11.337, de 26 de julho 

de 2006, para melhor detalhar a abrangência da exi-
gência nele contida e para adequar a nomenclatura 
empregada aos padrões técnicos estabelecidos”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO FRANÇA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 
05/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.162/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “dá nova redação ao § 1º do art. 
25 da Lei nº 9.605, de 1998”. 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 2.606/07 – do Sr. Pepe Vargas 
– que “confere ao município de Ipê, no Estado do Rio 
Grande do Sul, o título de “Capital Nacional da Agri-
cultura Ecológica””. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

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

PROJETO DE LEI Nº 2.869/08 – do Sr. Ratinho Junior 
– que “acrescenta o § 6° ao art. 120 do Decreto-Lei 
nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Pro-
cesso Penal”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.005/08 – do Sr. Regis de Olivei-
ra – que “dá nova redação ao art. 106 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Bra-
sileiro, tornando obrigatória a contratação do serviço 
de Inspeção de Segurança Veicular mediante proces-
so de licitação pública, estabelecendo um número de 
instituição técnica por região, calculado com base na 
frota de veículo a ser inspecionada”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e da Emenda da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 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 
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processuais relevantes para o momento da interposi-
ção da apelação”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela apro-
vação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.190/08 – do Sr. Max Rosenmann 
– que “dá nova redação ao art. 328 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que “Institui o Código de 
Trânsito Brasileiro”, para determinar o perdimento e 
a doação dos veículos não reclamados no prazo de 
quatro meses”. (Apensado: PL 3346/2008) 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do PL 
3346/2008, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.195/08 – do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro 
de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, de 
modo a incluir na Relação Descritiva dos Portos Maríti-
mos, Fluviais e Lacustres, os Portos de Barra do Garças, 
Araguaiana, Cocalinho, Luciara, São Félix do Araguaia 
e Santa Terezinha, no Estado de Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 3.338/08 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “fixa a carga horária de Psicólogos e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, das Emendas e do Substi-
tutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 3.377/08 – do Sr. Carlos Souza 
– que “acrescenta artigo à Lei nº 7.347, de 24 de julho 
de 1985 – Lei da Ação Civil Pública, para estabelecer 
prazo prescricional”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 07/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.378/08 – do Sr. Antonio Paloc-
ci – que “dispõe sobre a alteração do artigo 20 da Lei 
Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, visando 
garantir a liberdade de expressão e informação”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 28/04/2009. 

Encerrada a discussão. Aprovado por unanimidade re-
querimento de adiamento da votação, por 5 sessões, 
apresentado pelo Deputado Antonio Carlos Biscaia, 
em 05/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.567/08 – do Sr. João Paulo 
Cunha – que “institui o Dia Nacional da Defesa Civil”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 3.611/08 – do Sr. Homero Pereira 
– que “fixa prazo para o fornecimento, pelo Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, do 
Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais – CCIR”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e das 
Emendas da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento Rural. 

PROJETO DE LEI Nº 3.619/08 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “modifica a redação do art. 478 do Código Civil 
Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002)”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.626/08 – do Sr. Felipe Bornier – 
que “altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 
no que diz respeito à proteção aos animais silvestres 
apreendidos”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 3.778/08 – do Sr. Paes Landim 
– que “transforma o agravo de instrumento, interposto 
contra decisão que não admite recurso extraordinário 
ou especial, em agravo nos próprios autos”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen-
das.

PROJETO DE LEI Nº 3.804/08 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “acrescenta o § 7º ao art. 124, da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, que “Dispõe sobre a so-
ciedade por ações””. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, da Emenda e do Substitutivo da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, com subemenda. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.813/08 – do Sr. Cleber Verde 
– que “dá nova redação ao inciso V do art. 267 do Có-
digo de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.912/08 – do Sr. Bernardo Aris-
ton – que “acrescenta dispositivo ao artigo 312 do De-
creto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 
de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.076/08 – do Sr. Juvenil – que 
“acrescenta o art. 512-A à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973, que institui o Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado GERSON PERES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.082/08 – do Sr. Walter Brito Neto 
– que “dá nova redação ao art. 5º da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002, que “Institui o Código Civil””. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.090/08 – da Sra. Elcione Bar-
balho – que “resolve o contrato de propriedade fiduci-
ária, quando do desaparecimento ou do perecimento 
da coisa objeto da avença”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela apro-
vação. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 30/04/2009. 

O Deputado José Eduardo Cardozo apresentou voto 
em separado em 06/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.096/08 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“altera a Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, trans-
formando os Juizados Especiais Federais Cíveis em 
tribunais terminativos”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.321/08 – do Sr. Juvenil – que 
“altera o art. 1.259 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, que institui o Código Civil”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista ao Deputado Flávio Dino, em 30/04/2009. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

 (DIA 22/05/2009) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 4.578/01 – TRIBUNAL DE JUS-
TIÇA DO DF – que “dispõe sobre a criação do Fun-
do de Compensação aos Registradores Civis das 
Pessoas Naturais, no âmbito do Distrito Federal, em 
regulamentação ao art. 8º da Lei nº 10.169, de 29 de 
dezembro de 2000”. 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.152/08 – do Sr. Laercio Olivei-
ra – que “revoga integralmente a Lei nº 11.382, de 6 
de dezembro de 2006, que instituiu a modalidade de 
penhora por meio eletrônico”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-05-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.595/04 – do Sr. Marcelo Gui-
marães Filho – que “altera a Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 (Código do Processo Civil) dispondo 
que a testemunha somente será inquirida por carta 
precatória nas dispostas no inciso III do art. 410 e no 
art. 411 do CPC”. (Apensados: PL 5716/2005 e PL 
3839/2008 (Apensado: PL 4892/2009)) 
RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA CARDOSO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.023/09 – do Sr. Paulo Rober-
to – que “revoga o parágrafo único do art.147 do Có-
digo Penal”.
RELATOR: Deputado GEORGE HILTON. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI Nº 4.289/04 – do Sr. Celso Russoman-
no – que “altera a Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, 
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que “Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal””.
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 2.199/07 – do Sr. Vignatti – que 
“autoriza a criação da Universidade Federal da Mesor-
região da Grande Fronteira do Mercosul – UFGFM e dá 
outras providências”. (Apensado: PL 3774/2008) 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.117/09 – do Sr. Regis de Oli-
veira – que “altera a redação dos arts. 60, 69, 73 e 74, 
da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dis-
pões sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, 
possibilitando a composição preliminar dos conflitos 
decorrentes dos crimes de menor potencial ofensivo 
pelos delegados de polícia”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22-05-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 4.947/09 – do Sr. Paes de Lira – 
que “dá nova redação ao Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941, Código de Processo Penal” 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-05-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.015/07 – do Sr. Edmilson Valen-
tim – que “estabelece desconto aplicável às tarifas de 
energia elétrica referentes às unidades consumidoras 
enquadradas nas classes residencial e rural situadas 
em municípios localizados em uma área circunscrita 
num raio de cinqüenta quilômetros em torno de usinas 
nucleares ou depósitos definitivos de rejeitos radioati-
vos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.050/09 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “torna obrigatório a divulgação de tabela de pre-
ços dos seus serviços, pelas prestadoras de serviços 
de telefonia, de fornecimento de água, gás e energia 
elétrica, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 29/07 – do Sr. Paulo Bornhau-
sen – que “dispõe sobre a organização e exploração 
das atividades de comunicação social eletrônica e dá 
outras providências”. (Apensados: PL 70/2007, PL 
332/2007 e PL 1908/2007) 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 949/07 – dos Srs. Fernando Co-
ruja e Fernando Coruja – (PL 841/1995) – que “cria o 
Estatuto de Defesa do Usuário do Transporte Aéreo e dá 
outras providências”. (Apensados: PL 1320/2007 (Apen-
sados: PL 1670/2007, PL 1734/2007, PL 2203/2007, 
PL 3246/2008, PL 3738/2008 e PL 4459/2008), PL 
1788/2007, PL 1923/2007, PL 2767/2008, PL 3124/2008, 
PL 4164/2008, PL 4665/2009, PL 4854/2009 e PL 
5109/2009) 
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.530/08 – do Sr. Mendonça Pra-
do – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação 
de tampa especial de segurança, pelos fabricantes, 
em embalagens de produtos químicos, de limpeza e 
de remédios”. 
RELATOR: Deputado ELIZEU AGUIAR. 

PROJETO DE LEI Nº 4.835/09 – do Sr. Valtenir Perei-
ra – que “determina aos supermercados e aos esta-
belecimentos congêneres a discriminação dos preços 
por unidade de medida nas etiquetas dos produtos”. 
(Apensado: PL 4991/2009) 
RELATOR: Deputado DR. NECHAR. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

REUNIÃO 

Local: CUIABÁ – MT 
Horário: 10h 

A – Outros Eventos: 

Debate entre Parlamentares, especialistas e técnicos 
do SESC, SENAC e CNC sobre Pagamento por Ser-
viços Ambientais e Turismo Ecológico como Fatores 
de Desenvolvimento Sustentável.

Convidados:

Parlamentares membros das comissões de Desenvol-
vimento Econômico, Industria e Comércio (CEDEIC), 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(CMADS), da Amazônia e Integração Nacional e De-
senvolvimento Regional (CAINDR), de Turismo e Des-
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porto (CTD) da Câmara dos Deputados; Comissões de 
Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle (CMA) do Senado Federal;

– RICARDO ULATE – CBA México e Centroamérica;

– JONATHAN VAN SPEIER – Professor da FGV – 
Rio; 

– RICARDO ATTUCH – Consultor em Desenvolvimento 
Sustentável, com ênfase em Turismo Sustentável;

– RÔMULO JOSÉ FERNANDES BARRETO MELLO 
– Presidente da Fundação Chico Mendes;

– Técnicos do Sesc, do Senac e da CNC.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-05-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.605/09 – do Sr. Marcos Mon-
tes – que “acrescenta um novo artigo 985-A à Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, para instituir a em-
presa individual de responsabilidade limitada e dá ou-
tras providências”. (Apensado: PL 4953/2009) 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS  
E MINORIAS 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Local: Plenário 09 do Anexo II 

Horário: 10h 

A – Audiência Pública: 

Tema: Debater sobre graves violações aos direitos hu-
manos na Baía de Sepetiba/RJ

Expositores:

1. Sra. SANDRA MARIA QUINTELA LOPES – Econo-
mista pós-graduada em Política de Desenvolvimento 
e Mestre em Engenharia de Produção pela COPPE/
UFRJ e do Instituto Políticas Alternativas para o Cone 
Sul/PACS;

2. Sr. LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA – Represen-
tante da Associação de Pescadores Artesanais Canto 
dos Rios da Baía de Sepetiba/RJ;

3. Sr. RODRIGO TOSTES – Vice-Presidente da empre-
sa Companhia Siderúrgica do Atlântico/CSA;

4. Sr. JORGE FERNANDES DA CUNHA FILHO – Su-
perintendente de Projetos Estruturantes da Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, 
Indústria e Serviços do Estado do Rio de Janeiro;

5. Representante do Ministério do Meio Ambiente; 

6. Representante da Secretaria Especial de Aquicul-
tura e Pesca

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-05-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.411/08 – do Sr. Giacobo – que 
“dispõe sobre o prazo do seguro de automóveis”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.434/08 – do Senado Fede-
ral – Paulo Paim – (PLS 58/2003) – que “dispõe so-
bre o reajuste dos benefícios mantidos pelo regime 
geral de previdência social e o índice de correção 
previdenciária”. (Apensado: PL 1732/2007 (Apensa-
dos: PL 2206/2007, PL 2229/2007, PL 2380/2007, PL 
2816/2008, PL 3197/2008 (Apensado: PL 3198/2008), 
PL 3273/2008, PL 4147/2008 e PL 4509/2008)) 
RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.001/09 – do Sr. José Aníbal e 
outros – que “altera a Lei nº 11.887, de 24 de dezem-
bro de 2008, que cria o Fundo Soberano do Brasil e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.002/09 – do Sr. José Aníbal e 
outros – que “autoriza a União a suplementar as trans-
ferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, de 
que tratam os incisos I e II do art. 159, da Constituição 
Federal e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.041/09 – do Sr. Dr. Talmir – 
que “altera o § 1º do art. 35 da Lei nº 9.250, de 26 de 
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dezembro de 1995, aumentando de 24 para 28 anos 
o limite de idade para inclusão de dependente univer-
sitário para efeito de apuração da base de cálculo do 
Imposto de Renda da Pessoa Física”. (Apensado: PL 
5046/2009) 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 2.835/08 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “acrescenta § 4º ao art. 21 
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para permitir 
que a dona de casa recolha contribuição previdenciá-
ria desde a data do casamento”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.571/08 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação do Conselho Nacional 
de Política Indigenista – CNPI, e dá outras providên-
cias”. 
RELATOR: Deputado MARCELO CASTRO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 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. 

 
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  

E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 22/05/2009) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.473/08 – do Sr. Ronaldo Leite 
– que “dispõe sobre a concessão do seguro-desem-
prego aos ribeirinhos que têm suas terras inundadas 
por ocasião de enchentes sazonais”. 
RELATORA: Deputada REBECCA GARCIA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-05-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.173/08 – do Sr. Juvenil – que 
“revoga o art. 1.291 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, que institui o Código Civil”. 
RELATORA: Deputada MARINA MAGGESSI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.762/09 – da Sra. Luciana Cos-
ta – que “altera dispositivos da Lei nº 9.433, de 8 de 
janeiro de 1997, que dispõe sobre a utilização de re-
cursos hídricos, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO FEIJÃO. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-05-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.854/08 – do Sr. José Fernando 
Aparecido de Oliveira – que “altera a Lei nº 8.001, de 13 
de março de 1990, para destinar parcela da compensa-
ção financeira pela exploração de recursos minerais a 
um fundo nacional de exaustão de jazidas e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 3878/2008) 
RELATOR: Deputado EDUARDO DA FONTE. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 22/05/2009) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.053/08 – do Sr. Regis de Oli-
veira – que “dispõe sobre a alienação parental”. 
RELATOR: Deputado ACÉLIO CASAGRANDE. 
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PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-05-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 336/07 – do Sr. Ciro Pedrosa – 
que “altera a Lei nº 10.674, de 16 de maio de 2003, que 
“obriga a que os produtos alimentícios comercializados 
informem sobre a presença de glúten, como medida 
preventiva e de controle da doença celíaca””. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO TRINDADE. 

PROJETO DE LEI Nº 758/07 – do Sr. Professor Ruy 
Pauletti – que “dispõe sobre a instituição do Programa 
Centro Dia Para Idosos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CLEBER VERDE. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-05-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.241/07 – do Sr. Marcondes Ga-
delha – que “altera a Lei nº 10.048, de 08 de novembro 
de 2000, que dispõe sobre prioridade de atendimento 
às pessoas que especifica e dá outras providências, 
para estender às pessoas incapacitadas temporaria-
mente, com limitações na locomoção por motivo de 
doença ou acidente, a prioridade de atendimento nas 
repartições públicas, empresas concessionárias de 
serviços públicos e instituições financeiras”. 
RELATOR: Deputado ARLINDO CHINAGLIA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.421/07 – do Sr. Nelson Pelle-
grino – que “dispõe sobre a responsabilização das to-
madoras de serviços terceirizados pela expedição de 
Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, em favor 
de trabalhadores sujeitos a aposentadoria especial e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ASSIS DO COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.553/07 – do Sr. Indio da Costa 
– que “altera o inciso XI do art. 124 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada RITA CAMATA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.431/08 – do Sr. Carlos Zarat-
tini – que “dá nova redação ao caput do art. 14 da Lei 
nº 5.889, de 8 de junho de 1973, determinando no-
vas normas para contratação do trabalhador safrista, 
a correta aferição e medição de sua produção, bem 
como a obediência às normas existentes de proteção 

a sua segurança e saúde e à legislação trabalhista e 
previdenciária em vigor”. 
RELATOR: Deputado CHICO D’ANGELO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.924/09 – do Sr. Mauro Nazif 
– que “dispõe sobre o Piso Salarial do Enfermeiro, do 
Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem 
e da Parteira”. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 

PROJETO DE LEI Nº 4.951/09 – do Sr. Nelson Bor-
nier – que “torna obrigatório a permanência de uma 
equipe de primeiros socorros em todos os shopping 
centers, hipermercados, supermercados e estabe-
lecimentos congêneres de grande porte e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22-05-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.310/00 – do Sr. Euler Mo-
rais – que “modifica a Lei nº 8.036, de 11 de maio 
de 1990, a fim de possibilitar o saque do saldo da 
conta vinculada do FGTS para tratamento de saú-
de de parentes em 1º grau do titular acometidos da 
AIDS”. (Apensados: PL 3334/2000, PL 3361/2000, PL 
3371/2000, PL 3394/2000, PL 4159/2001, PL 4977/2001, 
PL 4938/2001, PL 2194/2003, PL 2926/2004, PL 
4095/2004, PL 4578/2004, PL 4800/2005 (Apensa-
do: PL 4879/2005), PL 4935/2005, PL 6086/2005, PL 
7653/2006, PL 1593/2007 (Apensado: PL 5098/2009), 
PL 2172/2007 e PL 3345/2008) 
RELATORA: Deputada BEL MESQUITA. 

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-05-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.673/07 – dos Srs. Jorge Bittar 
e Luiz Sérgio – que “altera a Consolidação das Leis do 
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Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, para dispor sobre as condições 
especiais sobre a duração e condições do trabalho 
em teleatendimento (telemarketing)”. (Apensado: PL 
4899/2009) 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-05-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.133/08 – do Senado Federal 
– Cristóvam Buarque – (PLS 433/2007) – que “altera 
o art. 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que fixa as diretrizes e bases da educação nacional”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.408/08 – do Sr. José Carlos 
Machado – que “altera o cálculo da contribuição dos 
Municípios para o Programa de Formação do Servidor 
Público – PASEP”. (Apensado: PL 3745/2008) 
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-05-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.481/08 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “dispõe sobre a gratuidade de transporte 
às gestantes carentes para realização de assistência 
pré-natal nas unidades básicas do Sistema Único 
de Saúde e dá outras providências”. (Apensado: PL 
5090/2009) 
RELATOR: Deputado AIRTON ROVEDA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.097/09 – do Sr. Paes de Lira 
– que “altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 
1986, Código Brasileiro de Aeronáutica”. 
RELATOR: Deputado DAVI ALVES SILVA JÚNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 5.108/09 – do Sr. Valtenir Pe-
reira – que “dispõe sobre requisitos para obtenção de 
habilitação para navegação aquaviária a amadores e 
dá nova redação à alínea “a” do inciso I do art. 4°, da 
Lei n° 9.537, de 11 de dezembro de 1997”. 
RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.144/09 – do Senado Federal 
– Magno Malta – (PLS 192/2008) – que “denomina 
“Rodovia Ignez Cola” o trecho da rodovia BR-93 com-
preendido entre a cidade de Cachoeiro do Itapemirim, 
no Estado do Espírito Santo, e o contorno da cidade de 
Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATORA: Deputada RITA CAMATA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.164/09 – do Sr. Edinho Bez – 
que “denomina “Rodovia Abel Dal Pont” o trecho rodo-
viário da BR-285, entre as cidades de Timbé do Sul, no 
Estado de Santa Catarina, e São José dos Ausentes, 
no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO DIAZ. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22-05-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.268/08 – do Sr. Sandes Jú-
nior – que “torna obrigatório a faixa de pedestres em 
frente às escolas públicas e privadas de todo o terri-
tório nacional”. 
RELATOR: Deputado DAVI ALVES SILVA JÚNIOR. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA  
A PROFERIR PARECER  

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 Nº 052, DE 2003, DO SR. RIBAMAR ALVES,  

QUE “DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 4º DO  
ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”,  
ESTABELECENDO QUE NA CRIAÇÃO, 

 FUSÃO OU DESMEMBRAMENTO  
DE MUNICÍPIOS DEVERÃO SER PRESERVADOS 

A CONTINUIDADE E A UNIDADE  
HISTÓRICO-CULTURAL DO AMBIENTE URBANO 

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-06-09 

Proposta de Emenda à Constituição  
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 52/03 
– do Sr. Dr. Ribamar Alves – que “dá nova redação ao 
§ 4º do art. 18 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO. 
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA  
A PROFERIR PARECER À PROPOSTA  

DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 210-A DE 
2007, DO SR. REGIS DE OLIVEIRA,  

QUE “ALTERA OS ARTIGOS 95 E 128  
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,  

PARA RESTABELECER O ADICIONAL 
 POR TEMPO DE SERVIÇO COMO  

COMPONENTE DA REMUNERAÇÃO  
DAS CARREIRAS DA MAGISTRATURA  

E DO MINISTÉRIO PÚBLICO”

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-06-09 

Proposta de Emenda à Constituição  
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 210/07 
– do Sr. Regis de Oliveira – que “altera os arts. 95 e 
128 da Constituição Federal, para restabelecer o adi-
cional por tempo de serviço como componente da 
remuneração das carreiras da magistratura e do Mi-
nistério Público”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA  
A PROFERIR PARECER À PROPOSTA  
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 28,  

DE 2007, DO SR. VITAL DO REGO FILHO,  
QUE “ACRESCENTA O ART.73-A  

À COSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO  
O CONSELHO NACIONAL DOS TRIBUNAIS 

 DE CONTAS”. 

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 6ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-05-09 

Proposta de Emenda à Constituição 
 (Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 28/07 
– do Sr. Vital do Rêgo Filho e outros – que “acrescenta 
o art.73-A à Costituição Federal, criando o Conselho 
Nacional dos Tribunais de Contas, orgão externo de 
controle das Cortes de Contas”. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA  
A PROFERIR PARECER À PROPOSTA  

DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 590-A,  
DE 2006, DA SRA. LUIZA ERUNDINA,  

QUE “DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 1º 
DO ARTIGO 58 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”. 

(GARANTE A REPRESENTAÇÃO  
PROPORCIONAL DE CADA SEXO 

 NA COMPOSIÇÃO DAS MESAS DIRETORAS 
 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS  

E DO SENADO E DE CADA COMISSÃO, 
 ASSEGURANDO, AO MENOS,  
UMA VAGA PARA CADA SEXO)

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Plenário 11 do Anexo II. 
HORÁRIO: 09h 

A – Audiência Pública: 

Tema: “A PEC n° 590/2006 à Luz da Constituição Fe-
deral e do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados”.

Convidados: 

MIGUEL GERÔNIMO DA NÓBREGA NETTO, Espe-
cialista em Processo Legislativo;

FERNANDO SABÓIA VIEIRA, Chefe do Núcleo de As-
sessoramento Jurídico da Secretaria Geral da Mesa 
da CD; e

PEDRO DALLARI, Advogado, Doutor em Direito Inter-
nacional pela Universidade de São Paulo.

Requerimentos que deram origem à Audiência: Req. 
01/09 e 02/09, da Dep. Luiza Erundina, ambos apro-
vados em 23/04/09. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA  
A PROFERIR PARECER  

AO PROJETO DE LEI Nº 1.927, DE 2003, 
 DO SR. FERNANDO DE FABINHO,  
QUE “ACRESCENTA DISPOSITIVO  

À LEI Nº 10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001, 
PARA ISENTAR AS EMPRESAS  

DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO  
MUNICIPAL E TRANSPORTE COLETIVO  

URBANO ALTERNATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE 
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO  

ECONÔMICO – CIDE” 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 13 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 
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I – Audiência Pública com o Senhor José Lima de 
Andrade Neto, Secretário de Petróleo, Gás Natural 
e Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas 
e Energia;

II – Apreciação dos seguintes requerimentos: 
REQUERIMENTO Nº 22/09 Do Sr. Carlos Zarattini – 
(PL 1927/2003) – que “solicita seja convidado o Senhor 
Presidente do Sindicato das Empresas de Transpor-
te de Passageiros Por Fretamento e Para Turismo de 
São Paulo e Região – TRANSFRETUR a comparecer 
a esta comissão para expor sobre o tema Redução de 
Tarifas e o Bilhete Único”. 

REQUERIMENTO Nº 23/09 Do Sr. Arnaldo Faria de Sá 
– que “requerimento de Audiência Pública nº de 2009 
(do Sr. Arnaldo Faria de Sá) “Requer a realização de 
reunião de Audiência Pública desta Comissão Especial, 
para discussão do Projeto de Lei n.º 1.927, 2003””. 

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-05-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.927/03 – do Sr. Fernando de 
Fabinho – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 10.336, 
de 19 de dezembro de 2001, para isentar as empresas 
de transporte coletivo urbano municipal e transporte 
coletivo urbano alternativo da Contribuição de Inter-
venção no Domínio Econômico – CIDE”. (Apensados: 
PL 5311/2005, PL 785/2007 e PL 424/2007) 
RELATOR: Deputado CARLOS ZARATTINI. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA  
AO EXAME E A AVALIAÇÃO  

DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E,  
AO FINAL, FORMULAR PROPOSTAS  
AO PODER EXECUTIVO E AO PAÍS,  

ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO 
 À REPERCUSSÃO NA AGRICULTURA. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário 5 do Anexo II 
HORÁRIO: 09h30min 

I – Deliberação dos requerimentos; e

II – Audiência pública com a presença dos seguintes 
convidados:

Sr. LUIZ ANTONIO PINAZZA, Diretor da Associação 
Brasileira de Agribusiness – ABAG.

Sr. EDMUNDO KLOTZ, Diretor da Associação Brasi-
leira das Indústrias de Alimentação – ABIA.
Sr. IVAN WADEKIN, Diretor de Commodities da 
BM&FBOVESPA.
Sr. WAGNER GOLÇALVES ROSSI, Presidente da Com-
panhia Nacional de Abastecimento – CONAB. 

Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 20/09 Do Sr. Abelardo Lupion – 
que “solicita realização de Audiência Pública para ouvir 
o Senhor Mário Alves Barbosa, Presidente da BUNGE, 
a fim de discutirem a Crise Econômica – Financeira no 
País, e a repercussão no setor do agronegócio”. 

REQUERIMENTO Nº 21/09 Do Sr. Abelardo Lupion – 
que “solicita realização de Audiência Pública para ouvir 
o Senhor Tobias Grasso, Presidente da CARGIL, a fim 
de discutirem a Crise Econômica – Financeira no País, 
e a repercussão no setor do agronegócio”. 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 DIAS ÚTEIS)

DECURSO: 5º dia
ÚLTIMO DIA: 21/05/2009

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, referente ao 
Aviso nº 14/2009-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional cópia do Acórdão nº 715, de 2009, TCU 
(Plenário), bem como do Relatório e do Voto que o 
fundamentaram, relativo à fiscalização realizada nas 
obras de adequação do trecho rodoviário da BR-101, 
em Pernambuco, TC 007.535/2008-0”.
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA
DECURSO: 4º dia
ÚLTIMO DIA: 22/05/2009

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, referente ao 
Aviso nº 01/2009-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, cópia do Acórdão n.º 62, de 2009 – TCU 
(Plenário), bem como do Relatório e do Voto que o fun-
damentaram relativo à recuperação dos berços 101 e 
102 do Porto de Itaqui (MA), no Estado do Maranhão, 
TC N.º 014.936/2007-1”.
RELATOR: Senador ROBERTO CAVALCANTI

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (3 DIAS)

DECURSO: 2º dia
ÚLTIMO DIA: 22/05/2009
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RELATÓRIO PRELIMINAR AO PROJETO DE LEI 
Nº 07/2009-cn, que “dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração e execução da Lei Orçametária de 2010 e 
dá outras providências.”
RELATOR: Deputado WELLINGTON ROBERTO

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES  
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA 
 ÀS COMISSÕES 

EM 20-5-09: 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.588/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.589/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.590/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.591/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.592/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.593/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.594/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.595/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.596/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.597/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.598/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.599/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.600/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.601/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.602/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.603/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.604/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.605/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.606/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.607/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.608/2009 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.609/2009 
PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 175/2009 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 361/09 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 36209 

Comissão de Seguridade Social e Família: 

PROJETO DE LEI Nº 5.196/2009 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 472/2009 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 473/2009 

Comissão Especial destinada a proferir parecer à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 052, de 2003, 
do Sr. Ribamar Alves, que “dá nova redação ao § 4º 
do art. 18 da Constituição Federal”, estabelecendo 
que na criação, fusão ou desmembramento de Mu-
nicípios deverão ser preservados a continuidade e 
a unidade histórico-cultural do ambiente urbano.: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
52/2003 

Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
Projeto de Lei nº 3460, de 2004, do Sr. Walter Feld-
man, que “institui diretrizes para a Política Nacional 
de Planejamento Regional Urbano, cria o Sistema 
Nacional de Planejamento e Informações Regio-
nais Urbanas e dá outras providências” (Estatuto 
da Metrópole).: 
PROJETO DE LEI Nº 3.460/2004 

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 57 
minutos.)

PARECERES

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 453-A, DE 2007 

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

TVR Nº 237/2007 
MSC Nº 584/2007

Aprova o ato que autoriza a Sociedade 
Cultural e Desportiva Vicentina (S.C.D.V.) 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de São 
Vicente, Estado de São Paulo; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. ARNALDO FARIA DE SÁ).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refere 
a Portaria no 155, de 12 de abril de 2007, que autoriza 
a Sociedade Cultural e Desportiva Vicentina (S.C.D.V.) 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de São Vicente, Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
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parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 453, de 2007.

Sala da Comissão, de de 2008. – Deputado Ar-
naldo Faria de Sá, 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 
453/2007, nos termos do Parecer do Relator, Deputado 
Arnaldo Faria de Sá.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Boni-

fácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Au-
gusto Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert 
Martins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, 
Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson 
Peres, Gonzaga Patriota, João Almeida, João Campos, 
José Genoíno, Jutahy Junior, Magela, Marcelo Itagiba, 
Mauro Benevides, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Paes 
Landim, Pastor Manoel Ferreira, Paulo Magalhães, 

Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, 
Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carneiro, Valtenir Perei-
ra, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Aracely de Paula, Arnaldo Faria de Sá, Chico Lopes, 
Dilceu Sperafico, Dr. Rosinha, Jairo Ataide, Jorginho 
Maluly, José Guimarães, Luiz Couto, Mauro Lopes, 
Moreira Mendes, Onyx Lorenzoni, Renato Amary, Ri-
cardo Barros, Ricardo Tripoli e William Woo.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 Nº 1.182-A, DE 2008 
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  

Comunicação e Informática) 
TVR Nº 769/2008 
MSC Nº 382/2008

Aprova o ato que outorga permissão 
à Nova Rádio Laranjal Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, no Município de Laranjal 
Paulista, Estado de São Paulo; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. ARNALDO FARIA DE SÁ).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

 
I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere a Portaria no 429, de 12 de setembro de 2006, 
que outorga permissão à Nova Rádio Laranjal Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no Município de Laranjal Paulista, 
Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.
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II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.182, 
de 2008.

Sala da Comissão, 22 de abril de 2009. – Depu-
tado Arnaldo Faria de Sá, 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 1.182/2008, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Arnaldo Faria de Sá.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Boni-

fácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Au-
gusto Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert 
Martins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, 
Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson 
Peres, Gonzaga Patriota, João Almeida, João Campos, 
José Genoíno, Jutahy Junior, Magela, Marcelo Itagiba, 
Mauro Benevides, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Paes 
Landim, Pastor Manoel Ferreira, Paulo Magalhães, 
Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, 
Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carneiro, Valtenir Perei-
ra, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 

Aracely de Paula, Arnaldo Faria de Sá, Chico Lopes, 
Dilceu Sperafico, Dr. Rosinha, Jairo Ataide, Jorginho 
Maluly, José Guimarães, Luiz Couto, Mauro Lopes, 
Moreira Mendes, Onyx Lorenzoni, Renato Amary, Ri-
cardo Barros, Ricardo Tripoli e William Woo.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.183-A, DE 2008 

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

TVR Nº 781/2008 
MSC Nº 383/2008

Aprova o ato que outorga permissão 
ao SISTEMA RADIODIFUSÃO DE SERTÃO-
ZINHO LTDA. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modula-
da, no Município de Bebedouro, Estado de 
São Paulo; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. ARNALDO FARIA 
DE SÁ.)

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe-
re a Portaria no 486, de 13 de setembro de 2006, que 
outorga permissão ao SISTEMA RADIODIFUSÃO DE 
SERTÃOZINHO LTDA. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada, no Município 
de Bebedouro, Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
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pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.183, 
de 2008.

Sala da Comissão, 22 de Abril de 2009. – Depu-
tado Arnaldo Faria de Sá, 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 1.183/2008, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Arnaldo Faria de Sá.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Boni-

fácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Au-
gusto Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert 
Martins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, 
Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson 
Peres, Gonzaga Patriota, João Almeida, João Campos, 
José Genoíno, Jutahy Junior, Magela, Marcelo Itagiba, 
Mauro Benevides, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Paes 
Landim, Pastor Manoel Ferreira, Paulo Magalhães, 
Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, 
Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carneiro, Valtenir Perei-
ra, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Aracely de Paula, Arnaldo Faria de Sá, Chico Lopes, 
Dilceu Sperafico, Dr. Rosinha, Jairo Ataide, Jorginho 
Maluly, José Guimarães, Luiz Couto, Mauro Lopes, 

Moreira Mendes, Onyx Lorenzoni, Renato Amary, Ri-
cardo Barros, Ricardo Tripoli e William Woo.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2009. – Depu-
tadotadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.193-A, DE 2008 

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

TVR Nº 823/2008 
MSC Nº 384/2008

Aprova o ato que outorga permissão à 
Sistema Radiodifusão de Sertãozinho Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em freqüência modulada, no Município 
de Medeiros, Estado de Minas Gerais; ten-
do parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. BONIFÁCIO DE ANDRADA).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe-
re a Portaria no 606, de 21 de setembro de 2006, que 
outorga permissão à Sistema Radiodifusão de Sertão-
zinho Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no Município de Medeiros, 
Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
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às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.193, 
de 2008.

Sala da Comissão, 28 de abril de 2009. – Depu-
tado Bonifácio de Andrada, 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 1.193/2008, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Bonifácio de Andrada.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Boni-

fácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Au-
gusto Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert 
Martins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, 
Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson 
Peres, Gonzaga Patriota, João Almeida, João Campos, 
José Genoíno, Jutahy Junior, Magela, Marcelo Itagiba, 
Mauro Benevides, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Paes 
Landim, Pastor Manoel Ferreira, Paulo Magalhães, 
Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, 
Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carneiro, Valtenir Perei-
ra, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Aracely de Paula, Arnaldo Faria de Sá, Chico Lopes, 
Dilceu Sperafico, Dr. Rosinha, Jairo Ataide, Jorginho 
Maluly, José Guimarães, Luiz Couto, Mauro Lopes, 
Moreira Mendes, Onyx Lorenzoni, Renato Amary, Ri-
cardo Barros, Ricardo Tripoli e William Woo.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2009. – Depu-
tadotadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.210-A, DE 2008 

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

TVR Nº 899/2008 
MSC Nº 545/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Rio Piracicaba para o De-
senvolvimento Artístico e Cultural a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Rio Piracicaba, 
Estado de Minas Gerais; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
BONIFÁCIO DE ANDRADA).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

 
I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere a Portaria no 609, de 05 de novembro de 2007, 
que autoriza a Associação Comunitária Rio Piracicaba 
para o Desenvolvimento Artístico e Cultural a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Rio Piracicaba, Estado de Minas Gerais .

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

 
II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
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às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.210, 
de 2008.

Sala da Comissão, 28 de abril de 2009. – Depu-
tado Bonifácio de Andrada, 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 1.210/2008, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Bonifácio de Andrada.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Boni-

fácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Au-
gusto Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert 
Martins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, 
Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson 
Peres, Gonzaga Patriota, João Almeida, João Campos, 
José Genoíno, Jutahy Junior, Magela, Marcelo Itagiba, 
Mauro Benevides, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Paes 
Landim, Pastor Manoel Ferreira, Paulo Magalhães, 
Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, 
Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carneiro, Valtenir Perei-
ra, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Aracely de Paula, Arnaldo Faria de Sá, Chico Lopes, 
Dilceu Sperafico, Dr. Rosinha, Jairo Ataide, Jorginho 
Maluly, José Guimarães, Luiz Couto, Mauro Lopes, 
Moreira Mendes, Onyx Lorenzoni, Renato Amary, Ri-
cardo Barros, Ricardo Tripoli e William Woo.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.253-A, DE 2008 

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

TVR Nº 988/2008 
MSC Nº 710/2008

Aprova o ato que outorga permissão à 
SUPER DIFUSORA AM LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, no Município de Ribeirão 
Grande, Estado de São Paulo; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. ARNALDO FARIA DE SÁ).

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

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

 
Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

 
I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere a Portaria no 226, de 28 de maio de 2007, que 
outorga permissão à SUPER DIFUSORA AM LTDA. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no Município de Ribeirão Grande, 
Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

 
II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
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às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.253, 
de 2008.

Sala da Comissão, 22 de abril de 2009. – Depu-
tado Arnaldo Faria de Sá, 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 1.253/2008, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Arnaldo Faria de Sá.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Boni-

fácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Au-
gusto Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert 
Martins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, 
Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson 
Peres, Gonzaga Patriota, João Almeida, João Campos, 
José Genoíno, Jutahy Junior, Magela, Marcelo Itagiba, 
Mauro Benevides, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Paes 
Landim, Pastor Manoel Ferreira, Paulo Magalhães, 
Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, 
Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carneiro, Valtenir Perei-
ra, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Aracely de Paula, Arnaldo Faria de Sá, Chico Lopes, 
Dilceu Sperafico, Dr. Rosinha, Jairo Ataide, Jorginho 
Maluly, José Guimarães, Luiz Couto, Mauro Lopes, 
Moreira Mendes, Onyx Lorenzoni, Renato Amary, Ri-
cardo Barros, Ricardo Tripoli e William Woo.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.303-A, DE 2008 

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

TVR Nº 941/2008 
MSC Nº 706/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Lavrinhas a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no Município de Lavrinhas, Estado de 
São Paulo; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. ARNALDO FARIA 
DE SÁ).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere a Portaria no 515, de 13 de setembro de 2007, 
que outorga permissão ao Associação Comunitária 
Lavrinhas para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no Município de Lavrinhas, 
Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.
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A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.303, 
de 2008.

Sala da Comissão, 22 de Abril de 2009. – Depu-
tado Arnaldo Faria de Sá, 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 1.303/2008, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Arnaldo Faria de Sá.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, 

Bonifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Pre-
sidentes, Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pan-
nunzio, Augusto Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, 
Colbert Martins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe 
Maia, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, 
Gerson Peres, Gonzaga Patriota, João Almeida, João 
Campos, José Genoíno, Jutahy Junior, Magela, Mar-
celo Itagiba, Mauro Benevides, Nelson Trad, Osmar 
Serraglio, Paes Landim, Pastor Manoel Ferreira, Paulo 
Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carnei-
ro, Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, 
Vital do Rêgo Filho, Aracely de Paula, Arnaldo Faria 
de Sá, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Dr. Rosinha, 
Jairo Ataide, Jorginho Maluly, José Guimarães, Luiz 
Couto, Mauro Lopes, Moreira Mendes, Onyx Loren-
zoni, Renato Amary, Ricardo Barros, Ricardo Tripoli 
e William Woo.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.361-A, DE 2008 

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

TVR Nº 687/2008 
MSC Nº 377/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Itapevense de Radiodifu-
são – ACIR a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Itapeva, Estado de Minas Gerais; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania, pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. BONIFÁCIO DE ANDRADA).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

 
I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refere 
a Portaria no 401, de 24 de julho de 2007, que autoriza 
a Associação Comunitária Itapevense de Radiodifusão 
– ACIR a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Itapeva, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

 
II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.
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A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.361, 
de 2008.

Sala da Comissão, 28 de abril de 2009. – Depu-
tado Bonifácio de Andrada, 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 1.361/2008, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Bonifácio de Andrada.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, 

Bonifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Pre-
sidentes, Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pan-
nunzio, Augusto Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, 
Colbert Martins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe 
Maia, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, 
Gerson Peres, Gonzaga Patriota, João Almeida, João 
Campos, José Genoíno, Jutahy Junior, Magela, Mar-
celo Itagiba, Mauro Benevides, Nelson Trad, Osmar 
Serraglio, Paes Landim, Pastor Manoel Ferreira, Paulo 
Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carnei-
ro, Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, 
Vital do Rêgo Filho, Aracely de Paula, Arnaldo Faria 
de Sá, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Dr. Rosinha, 
Jairo Ataide, Jorginho Maluly, José Guimarães, Luiz 
Couto, Mauro Lopes, Moreira Mendes, Onyx Loren-
zoni, Renato Amary, Ricardo Barros, Ricardo Tripoli 
e William Woo.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.381-A, DE 2009 

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

TVR Nº 32/2007 
MSC Nº 130/2007

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Fundação Sagrado Coração 
de Jesus de União da Vitória para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no Município de União da Vitória, 
Estado do Paraná. tendo parecer da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa (relator: DEP. DILCEU 
SPERAFICO).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante do 
Decreto 13 de dezembro de 2006, que renova, por 
dez anos, a partir de 1º de maio de 2004, a concessão 
outorgada à Fundação Sagrado Coração de Jesus de 
União da Vitória para explorar, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
no Município de União da Vitória, Estado do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.
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A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.381, 
de 2009.

Sala da Comissão, de de 2009. – Deputado Dil-
ceu Sperafico, 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 1.381/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Dilceu Sperafico.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, 

Bonifácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Pre-
sidentes, Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pan-
nunzio, Augusto Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, 
Colbert Martins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe 
Maia, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, 
Gerson Peres, Gonzaga Patriota, João Almeida, João 
Campos, José Genoíno, Jutahy Junior, Magela, Mar-
celo Itagiba, Mauro Benevides, Nelson Trad, Osmar 
Serraglio, Paes Landim, Pastor Manoel Ferreira, Paulo 
Magalhães, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto 
Magalhães, Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carnei-
ro, Valtenir Pereira, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, 
Vital do Rêgo Filho, Aracely de Paula, Arnaldo Faria 
de Sá, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Dr. Rosinha, 
Jairo Ataide, Jorginho Maluly, José Guimarães, Luiz 
Couto, Mauro Lopes, Moreira Mendes, Onyx Loren-
zoni, Renato Amary, Ricardo Barros, Ricardo Tripoli 
e William Woo.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.459-A, DE 2009 

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

TVR Nº 1.167/2009 
MSC Nº 101/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Rádio Comunitária de Teofilândia a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Teofilândia, Es-
tado da Bahia; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa (relator: DEP. FRANCISCO 
TENORIO).

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

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

 
Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

 
I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere a Portaria nº 137, de 1º de abril de 2008, que 
autoriza a Associação Rádio Comunitária de Teofilân-
dia a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Teofilândia, Estado da Bahia.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo emanado do Poder Executivo foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe. 

É o relatório.

 
II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
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às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos aos requisitos constitucionais for-
mais, podemos constatar que o projeto em exame 
não contraria preceitos ou princípios da Constituição 
em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, 
de 2001.

Posto isto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.459, 
de 2009. 

Sala da Comissão, maio de 2009. – Deputado 
Francisco Tenório, 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 1.459/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Francisco Tenorio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Boni-

fácio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Au-
gusto Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert 
Martins, Eduardo Cunha, Efraim Filho, Felipe Maia, 
Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson 
Peres, Gonzaga Patriota, João Almeida, João Campos, 
José Genoíno, Jutahy Junior, Magela, Marcelo Itagiba, 
Mauro Benevides, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Paes 
Landim, Pastor Manoel Ferreira, Paulo Magalhães, 
Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, 
Rubens Otoni, Sérgio Barradas Carneiro, Valtenir Perei-
ra, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, 
Aracely de Paula, Arnaldo Faria de Sá, Chico Lopes, 
Dilceu Sperafico, Dr. Rosinha, Jairo Ataide, Jorginho 
Maluly, José Guimarães, Luiz Couto, Mauro Lopes, 
Moreira Mendes, Onyx Lorenzoni, Renato Amary, Ri-
cardo Barros, Ricardo Tripoli e William Woo.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filippelli, Presidente.

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIO-
NAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Décima Terceira Reunião Ordinária De-
liberativa, realizada Em 29 de abril de 2009.

Às dez horas e vinte e oito minutos do dia vinte e 
nove de abril de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimen-
to Regional, no Plenário 15, Anexo II da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Silas Câmara – Presidente; Sérgio Petecão, Sebastião 
Bala Rocha e Dalva Figueiredo – Vice-Presidentes; 
Antonio Feijão, Asdrubal Bentes, Capitão Assumção, 
Henrique Afonso, Janete Capiberibe, Márcio Marinho, 
Maria Helena, Natan Donadon e Perpétua Almeida – 
Titulares; Átila Lins, Eduardo Valverde, Giovanni Quei-
roz, Ilderlei Cordeiro, Lúcio Vale, Lupércio Ramos, 
Márcio Junqueira, Marinha Raupp, Mauro Nazif, Neudo 
Campos, Vanessa Grazziotin, Wandenkolk Gonçalves 
e Zé Geraldo – Suplentes. Deixaram de comparecer 
os Deputados Fernando Melo, Mário Negromonte, 
Nilson Pinto, e Zé Vieira. Justificaram a ausência os 
Deputados Mário Negromonte e Zé Vieira. ABERTU-
RA: Havendo número regimental, o senhor Presidente 
declarou abertos os trabalhos e colocou em apreciação 
a Ata da Décima Segunda Reunião Ordinária Delibe-
rativa, realizada em 22 de Abril de 2009, cujas cópias 
foram distribuídas aos membros desta Comissão. Por 
solicitação da Deputada Dalva Figueiredo foi dispen-
sada a leitura da Ata em razão da distribuição de có-
pias aos presentes. Em votação, a Ata foi aprovada. 
EXPEDIENTE: O Presidente informou o recebimento 
de convite enviado pelo presidente da Confederação 
Nacional do Comércio, Sr. Antônio Oliveira Santos, para 
que membros da CAINDR visitem, no período de 21 
a 24 de maio próximo (quinta a domingo), a Estância 
Ecológica SESC Pantanal, projeto pioneiro no Brasil 
na área de educação ambiental, ecoturismo social e 
desenvolvimento sustentável. Na ocasião, será dis-
cutido o tema “Pagamento por Serviços Ambientais 
(PSA) e Turismo Ecológico como fatores de desenvol-
vimento sustentável”. Consultou os parlamentares da 
oportunidade desta visita e se aprovavam a participa-
ção desta Comissão, juntamente com as Comissões 
de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e de 
Turismo. APROVADO. ORDEM DO DIA: A – 1 – RE-
QUERIMENTO Nº 499/09 – do Sr. Silas Câmara – que 
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“requer nos termos do artigo 52, § 5º, do RICD, a in-
clusão do Requerimento nº 500/09, na Ordem do Dia 
desta reunião”. APROVADO. 2 – REQUERIMENTO 
Nº 500/09 – do Sr. Silas Câmara – que “requer ao Mi-
nistro da Integração Nacional, Senhor Geddel Vieira 
Lima, informações sobre as medidas que estão sen-
do tomadas pela Secretaria Nacional de Defesa Civil 
com relação às enchentes na Amazônia e em outras 
regiões do país”. APROVADO. 3 – REQUERIMENTO 
Nº 484/09 – da Sra. Perpétua Almeida – que “requer 
reunião externa desta Comissão na cidade de Cruzei-
ro do Sul, Estado do Acre, para debater as ações dos 
órgãos ambientais federais”. APROVADO na forma de 
mesa-redonda, com adendo para ser debatida a ques-
tão das Reservas Extrativistas e da Serra do Divisor, 
com a presença de representantes dos Ministérios 
Público Federal e Estadual. Subscreveu o Requeri-
mento o Deputado Ilderlei Cordeiro. 4 – REQUERI-
MENTO Nº 486/09 – da Sra. Perpétua Almeida – que 
“requer reunião externa desta Comissão na cidade de 
Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, para debater o valor 
dos produtos derivados de petróleo”. APROVADO na 
forma de mesa-redonda. Subscreveu o Requerimen-
to o Deputado Ilderlei Cordeiro. 5 – REQUERIMENTO 
Nº 487/09 – da Sra. Perpétua Almeida – que “requer 
reunião externa desta Comissão, em conjunto com a 
Comissão de Educação e Cultura, a ser realizada no 
Estado do Acre, para debater a Reforma Ortográfica 
Brasileira”. APROVADO na forma de mesa-redonda. 
Subscreveu o Requerimento o Deputado Ilderlei Cor-
deiro. 6 – REQUERIMENTO Nº 492/09 – do Sr. Silas 
Câmara – que “requer a realização do III SIMPÓSIO da 
AMAZÔNIA no segundo semestre deste ano e providên-
cias da Mesa Diretora da Casa para que esse evento 
conste da agenda anual da Câmara dos Deputados”. 
APROVADO. 7 – REQUERIMENTO Nº 493/09 – da 
Sra. Vanessa Grazziotin – que “requer a realização de 
audiência pública, nesta Comissão, para debater as 
providências que estão sendo tomadas em relação à 
descoberta e apreensão de um laboratório biológico 
de pesquisa clandestino no hotel de luxo Rio Negro 
Lodge, no município de Barcelos/AM”. APROVADO, 
com adendo para a ida de Comitiva de parlamentares 
da CAINDR ao local. Subscreveu o Requerimento o 
Deputado Asdrubal Bentes. 8 – REQUERIMENTO Nº 
494/09 – da Sra. Dalva Figueiredo – que “requer a re-
alização de Seminário, em conjunto com a Comissão 
de Educação e Cultura, e a Assembléia Legislativa do 
Amapá, sobre a situação da educação básica, trans-
porte, merenda escolar e piso salarial dos professo-
res”. APROVADO, com o adendo para que o debate se 
estenda a todos os Estados da Região Amazônica. 9 
– REQUERIMENTO Nº 495/09 – do Sr. Capitão Assu-

mção – que “requer sejam convidados um pesquisador 
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 
Representantes da Agência Nacional de Água (ANA), 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
e a jornalista Paula Saldanha, para debater acerca 
da primeira expedição científica à nascente do Rio 
Amazonas, da qual participaram em junho de 2007”. 
APROVADO. 10 – REQUERIMENTO Nº 496/09 – do Sr. 
Silas Câmara – que “requer a inclusão do Presidente 
da Associação Nacional das Operadoras de Celulares 
(ACEL), Sr. Emerson Martins Costa, como convidado, 
da audiência pública da Comissão da Amazônia, Inte-
gração Nacional e de Desenvolvimento Regional, que 
irá discutir a “A SITUAÇÃO DA TELEFONIA CELULAR 
NA AMAZÔNIA”. APROVADO, incluindo também a te-
lefonia fixa. Subscreveu o Requerimento o Deputado 
Lupércio Ramos. 11 – REQUERIMENTO Nº 497/09 – do 
Sr. Urzeni Rocha – que “requer a inclusão de Repre-
sentante da Polícia Rodoviária Federal, na audiência 
pública da Comissão da Amazônia, Integração Nacio-
nal e de Desenvolvimento Regional, que irá discutir as 
“SOLUÇÕES PARA O IMPASSE CRIADO PELO BLO-
QUEIO DE TRECHO DA BR 174 (BOA VISTA/MANAUS) 
QUE PASSA PELAS TERRAS DA TRIBO WAIMIRI-
ATRORIS”, solicitada no Requerimento nº 455/09 “. 
APROVADO. Subscreveu o Requerimento o Deputado 
Antônio Feijão. 12 – REQUERIMENTO Nº 498/09 – da 
Sra. Janete Capiberibe – que “requer a realização de 
Seminário sobre Tecnologias e Investimentos para o 
Transporte Fluvial de Passageiros e Cargas na Região 
Amazônica”. APROVADO. C – Proposições Sujeitas à 
Apreciação do Plenário: PRIORIDADE 13 – PROJETO 
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 421/08 – do Sr. Carlos 
Souza – que “autoriza o Poder Executivo a criar o Pólo 
de Desenvolvimento da Microrregião do Rio Preto da 
Eva, Estado do Amazonas, assim como instituir o Pro-
grama Especial de Desenvolvimento Integrado dessa 
Microrregião”. RELATOR: Deputado NEUDO CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação. Vista ao Deputado Edu-
ardo Valverde, em 25/03/2009. O Deputado Eduardo 
Valverde apresentou voto em separado em 7/4/2009. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 14 – 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 301/08 – do 
Sr. Carlos Souza – que “autoriza o Poder Executivo a 
criar a Região Integrada de Desenvolvimento do Turis-
mo da Microrregião de Coari e a instituir o Programa 
Especial de Desenvolvimento do Turismo da Região 
Integrada de Desenvolvimento do Turismo da Micror-
região de Coari”. RELATOR: Deputado LÚCIO VALE. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. D – Proposições Sujeitas à 
Apreciação Conclusiva pelas Comissões: TRAMITA-
ÇÃO ORDINÁRIA 15 – PROJETO DE LEI Nº 3.895/08 
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– do Sr. Roberto Rocha – que “altera a Lei nº 7.827, 
de 27 de setembro de 1989, de modo a conceituar o 
semi-árido na área de atuação da Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste – Sudene” RELATOR: 
Deputado ZÉ VIEIRA. PARECER: pela aprovação. NÃO 
DELIBERADO. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente agradeceu a todos e encerrou os 
trabalhos às doze horas e vinte e três minutos. E, para 
constar, eu, Iara Araújo Alencar Aires, lavrei a presen-
te ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente, Deputado Silas Câmara, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO  
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Décima Quinta Reunião Ordinária De-
liberativa, realizada em 13 de maio de 2009.

Às quatorze horas e dezenove minutos do dia 
treze de maio de dois mil e nove, reuniu-se a Comis-
são da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvol-
vimento Regional, no Plenário 9, Anexo II da Câmara 
dos Deputados, com a presença dos Senhores Depu-
tados Silas Câmara – Presidente; Sérgio Petecão e 
Sebastião Bala Rocha – Vice-Presidentes; Antônio 
Feijão, Henrique Afonso, Janete Capiberibe, Márcio 
Marinho, Maria Helena e Perpétua Almeida – Titulares; 
Átila Lins, Eduardo Valverde, Francisco Praciano, Il-
derlei Cordeiro, Lupércio Ramos, Marcio Junqueira, 
Marinha Raupp, Mauro Nazif, Neudo Campos, Vanes-
sa Grazziotin, Wandenkolk Gonçalves, Zé Geraldo e 
Zequinha Marinho – Suplentes. Deixaram de compa-
recer os Deputados Asdrubal Bentes, Dalva Figueire-
do, Fernando Melo, Natan Donadon, Nilson Pinto e Zé 
Vieira. Justificou a ausência o deputado Zé Vieira. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou 
em apreciação a Ata da Décima Quarta Reunião Or-
dinária de Audiência Pública, realizada em 5 de maio 
de 2009, cujas cópias foram distribuídas aos membros 
desta Comissão. Por solicitação do Deputado Eduardo 
Valverde foi dispensada a leitura da Ata em razão da 
distribuição de cópias aos presentes. Em votação, a 
Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: O Presidente informou 
as designações feitas em 30 de abril de 2009: Ao De-
putado Natan Donadon, o Projeto de Lei Complemen-
tar Nº 295/2008 – do Senhor Carlos Souza – que Au-
toriza o Poder Executivo a criar a Região Integrada de 
Desenvolvimento do Turismo da Microrregião do Ja-
purá e a instituir o Programa Especial de Desenvolvi-
mento do Turismo da Região Integrada de Desenvol-

vimento do Turismo da Microrregião do Japurá; ao 
Deputado Lupércio Ramos, o Projeto de Lei Nº 
4.690/2009 – do Senhor Acélio Casagrande – que dis-
põe sobre a suspensão temporária do pagamento de 
financiamentos das famílias atingidas por calamidade 
pública; ao Deputado Mauro Nazif, o Projeto de Lei Nº 
4.955/2009 – do Senhor Paulo Bornhausen – Altera o 
Art. 51 da Lei Nº 11.775, de 17 de setembro de 2008; 
ao Deputado Neudo Campos, o Projeto de Lei Com-
plementar Nº 297/2008 – do Senhor Carlos Souza – 
que autoriza o Poder Executivo a criar a Região Inte-
grada de Desenvolvimento do Turismo da Microrregião 
de Tefé e a instituir o Pro grama Especial de Desen-
volvimento do Turismo da Região Integrada de Desen-
volvimento do Turismo da Micrsorregião de Tefé; ao 
Deputado Zequinha Marinho, o Projeto de Lei Nº 
3.890/2008 – da Senhora Rebecca Garcia – Dispõe 
sobre alterações no Fundo Especial para Calamidades 
Públicas – FUNCAP, de que trata o Decreto-Lei Nº 950, 
de 13 de outubro de 1969; À Deputada Maria Helena, 
o Projeto de Lei Nº 4.999/2009 – da Senhora Vanessa 
Grazziotin – Dispõe sobre a criação da Área de Pro-
teção Ambiental do Encontro das Águas, no Estado 
do Amazonas, e dá outras providências. Em relação 
às Emendas de Comissão à Lei de Diretrizes Orça-
mentária – LDO/2010, o Presidente, Deputado Silas 
Câmara, informou que, de acordo com o cronograma 
da Comissão Mista de Orçamento – CMO, as Emen-
das ao Projeto de Lei Nº 7/2009 – CN, deverão ser 
apresentadas no período de 18 a 27 de maio. Marcou 
reunião para o dia 19 de maio, terça-feira, às 14 horas, 
na sala da Presidência, para escolha das Emendas. 
ORDEM DO DIA: A – Requerimentos: 1 – REQUERI-
MENTO Nº 501/09 – do Sr. Zé Geraldo – que “requer 
a realização de audiência pública para debater a emer-
gencial importância de se traçar meios para a efetiva-
ção das compensações por serviços ambientais pres-
tados”. APROVADO, com adendo para se fazer junção 
ao Requerimento 491/09. 2 – REQUERIMENTO Nº 
502/09 – do Sr. Sebastião Bala Rocha – que “requer 
aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), para trans-
portar comitiva que participará de reunião transfron-
teiriça no município de Oiapoque/AP”. APROVADO. 3 
– REQUERIMENTO Nº 503/09 – do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “requer a participação dos membros des-
ta comissão juntamente com os membros da Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN), 
no I Encontro transfronteiriço a realizar-se no municí-
pio de Oiapoque/AP”. APROVADO. 4 – REQUERIMEN-
TO Nº 504/09 – do Sr. Eduardo Valverde – que “requer 
seja criado o Grupo de Trabalho para acompanhar as 
políticas de desenvolvimento fronteiriço da Região 
Amazônica”. APROVADO. 5 – REQUERIMENTO Nº 
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505/09 – do Sr. Eduardo Valverde – que “requer sejam 
convidados o Presidente do BNDES, representantes 
do Ministério do Meio Ambiente e da ONG Amigos da 
Terra para, em audiência pública, expor sobre a con-
veniência de financiamento da pecuária na Região 
Amazônica e suas consequências para o meio am-
biente”. APROVADO, incluindo também representante 
da Associação dos Pecuaristas na Amazônia. 6 – RE-
QUERIMENTO Nº 506/09 – do Sr. Eduardo Valverde 
– que “requer sejam convidados o Ministro das Rela-
ções Exteriores, Celso Amorim e os Embaixadores dos 
países Latinos Americanos Amazônicos, para tratar, 
em audiência pública, dos Planos de Desenvolvimen-
to Fronteiriço entre os países da Região Amazônica”. 
APROVADO, com adendo para que essa audiência 
pública seja transformada em seminário ou similar com 
vistas a garantir legalmente a presença dos embaixa-
dores, como expositores. 7 – REQUERIMENTO Nº 
507/09 – da Sra. Janete Capiberibe – que “requer um 
Encontro de membros dessa Comissão, para averiguar 
in loco, denúncias de agressão ambiental causada 
pelas empresas de mineração nos municípios de Pe-
dra Branca do Amapari e Serra do Navio no Estado do 
Amapá”. APROVADO. 8 – REQUERIMENTO Nº 508/09 
– do Sr. Fernando Melo – que “solicita a realização de 
audiência pública para debater, o Projeto Fogo Zero 
na Amazônia”. NÃO DELIBERADO. 9 – REQUERI-
MENTO Nº 509/09 – do Sr. Márcio Junqueira – que 
“requer seja convocado o Presidente do IBAMA, Sr. 
Roberto Messias Franco, para discutir os critérios ado-
tados na aplicação de multas ambientais”. NÃO DELI-
BERADO. 10 – REQUERIMENTO Nº 510/09 – do Sr. 
Eduardo Valverde – que “solicita sejam convidados o 
Presidente do Banco do Brasil (BB), da Caixa Econô-
mica Federal (CEF) e do Banco da Amazônia (BASA) 
para audiência pública destinada a tratar da inclusão 
bancária na Amazônia”. APROVADO. Subscreveu o 
requerimento o Deputado Zé Geraldo. 11 – REQUE-
RIMENTO Nº 511/09 – da Sra. Janete Capiberibe – que 
“requer um Encontro de membros dessa Comissão, 
com a participação da Assembléia Legislativa do Es-
tado do Amapá, para que sejam ouvidos o Sr. Silvio 
Isopo Porto, Diretor de Logístistica e Gestão Empre-
sarial da Companhia Nacional de Abastecimento (CO-
NAB); Sr. Crispim Moreira, Secretário Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN); Sr. Ado-
niran Sanches Peraci, Secretário de Agricultura Fami-
liar do Ministério do Desenvolvimento Agrário; Sr. Egon 
Krakhecke, Secretário de Extrativismo e Desenvolvi-
mento Rural Sustentável (SEDR) e um membro da 
Secretaria de Pesca, para discutir in loco, questões 
inerentes à Agricultura Familiar, Extrativismo e Pesca 
Artesanal no Estado do Amapá”. APROVADO. 12 – 

REQUERIMENTO Nº 512/09 – do Sr. Márcio Junquei-
ra – que “requer sejam convocados o Ministro de De-
senvolvimento Agrário, Guilherme Cassel; o Ministro 
da Justiça, Tarso Genro, para serem ouvidos em au-
diência pública nesta Comissão e convidar, ainda, o 
Presidente da Associação dos Expropriados das Terras 
Homologadas de Roraima (ASSOETHERR), Senhor 
Edivan Silva, para pronunciarem sobre os últimos acon-
tecimentos no assentamento do Governo Federal, lo-
calizado na região do Truaru, em Roraima”. NÃO DE-
LIBERADO. 13 – REQUERIMENTO Nº 513/09 – do Sr. 
Silas Câmara – que “requer a revisão dos despachos 
aos Projetos de Lei de n°s 6378/05, 4141/08 e 1748/07, 
para incluir a análise de mérito pela Comissão da Ama-
zônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Re-
gional”. APROVADO. subscreveu o requerimento o 
Deputado Sebastião Bala Rocha. B – Proposições Su-
jeitas à Apreciação do Plenário: PRIORIDADE 14 – 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 428/08 – do 
Sr. Carlos Souza – que “autoriza o Poder Executivo a 
criar o Pólo de Desenvolvimento da Microrregião do 
Alto Solimões, Estado do Amazonas, assim como ins-
tituir o Programa Especial de Desenvolvimento Inte-
grado dessa Microrregião”. RELATOR: Deputado ÁTI-
LA LINS. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBE-
RADO. C – Proposições Sujeitas à Apreciação Con-
clusiva pelas Comissões: TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 
15 – PROJETO DE LEI Nº 3.895/08 – do Sr. Roberto 
Rocha – que “altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro 
de 1989, de modo a conceituar o semi-árido na área 
de atuação da Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste – Sudene” RELATOR: Deputado ZÉ VIEI-
RA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 
Alternaram na Presidência os Deputados Silas Câma-
ra e Sérgio Petecão. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente em exercício, Deputado 
Sérgio Petecão, agradeceu a todos e encerrou os tra-
balhos às quinze horas e doze minutos. E, para cons-
tar, eu, Iara Araújo Alencar Aires, lavrei a presente ata, 
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado Silas Câmara, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO  
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

53ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Décima Sexta Reunião Ordinária de Au-
diência Pública, realizada em 14 de maio de 2009.

Às dez horas e treze minutos do dia quatorze 
de maio de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
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Regional, no Plenário 15 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Sebastião 
Bala Rocha – Vice-Presidente; Asdrubal Bentes e Már-
cio Marinho – Titulares; Anselmo de Jesus, Giovanni 
Queiroz, Lúcio Vale, Lupércio Ramos, Marcio Junquei-
ra, Marinha Raupp, Zé Geraldo e Zequinha Marinho 
– Suplentes. Compareceu também o Deputado Paulo 
Henrique Lustosa, como não-membro. Deixaram de 
comparecer os Deputados Antonio Feijão, Dalva Fi-
gueiredo, Fernando Melo, Henrique Afonso, Janete 
Capiberibe, Marcelo Serafim, Maria Helena, Natan 
Donadon, Nilson Pinto, Perpétua Almeida, Sergio Pe-
tecão, Silas Câmara e Zé Vieira. ABERTURA: Havendo 
número regimental, o Senhor Presidente em exercício, 
Deputado Sebastião Bala Rocha, declarou aberta a 
Audiência Pública em atendimento ao Requerimento 
nº 478/09 do Deputado Zequinha Marinho e subscri-
to pelo Deputado Asdrubal Bentes, para debater: “As 
Ações do Incra e da Funai na desocupação das terras 
indígenas Apyterewa e Las Casas”. Inicialmente, cum-
primentou os presentes e, em especial os expositores. 
Convidou para compor a Mesa, o Senhor Raimundo 
Araújo Lima, Diretor de Programas do INCRA; o Senhor 
José Aparecido Briner, Coordenador-Geral de Assun-
tos Fundiários da Fundação Nacional do Índio – FU-
NAI; o Senhor Luciano Guedes, Prefeito Municipal de 
Pau D’arco (PA); a Senhora Rosana Cristina Pereira, 
Vice-Prefeita Municipal de São Félix do Xingu (PA); o 
Senhor José Raimundo Sepeda da Silva, Superinten-
dente Substituto Regional do INCRA SR 27 e Chefe 
da Divisão Fundiária e o Senhor Adelson da Cruz, 
Presidente da Associação dos Pequenos Agricultores 
Rurais do Setor Paredão (AGRUSEP), de São Felix do 
Xingu. Dando continuidade, o Presidente passou a pa-
lavra ao autor do Requerimento, Deputado Zequinha 
Marinho. Em seguida, às dez horas e vinte minutos, o 
Deputado Zequinha Marinho assumiu a Presidência 
dos trabalhos, cumprimentando as lideranças da região 
do Estado do Pará. Passou a palavra ao representante 
da FUNAI, o Senhor José Aparecido Briner. Finda a 
exposição, o Senhor Presidente passou a palavra ao 
representante do INCRA, o Senhor Raimundo Araújo 
Lima, e sucessivamente, ao representante da regional 
do INCRA SR 27, o Senhor José Raimundo Sepeda 
da Silva, o Presidente passou a palavra, ao Prefeito 
Municipal de Pau D’arco, o Senhor Luciano Guedes, 
o Presidente, passou a palavra a Vice-Prefeita Munici-
pal de São Félix do Xingu, a Senhora Rosana Cristina 
Pereira. Dando seguimento, às onze horas e quaren-
ta e três minutos, assumiu a Presidência,o Deputado 
Márcio Junqueira, passando a palavra ao Presidente 
da AGRUSEP, Senhor Adelson da Cruz. Dando conti-
nuidade à audiência, iniciou o debate com os deputa-

dos inscritos. Em seguida, às doze horas e dezesseis 
minutos, reassumiu a Presidência o Deputado Zequi-
nha Marinho, passando a palavra aos demais inscri-
tos e em seguida aos expositores para réplica e suas 
considerações finais. Às treze horas e quarenta e seis 
minutos, assumiu a Presidência o Deputado Giovanni 
Queiroz. Às treze horas e cincoenta e três minutos, 
reassumiu a Presidência o Deputado Zequinha Mari-
nho, passando a palavra à outros representantes dos 
Agricultores do Estado do Pará, que se encontravam 
no plenário. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente em exercício, encerrou os tra-
balhos às quatorze horas e quatorze minutos. E, para 
constar, eu Iara Araújo Alencar Aires, lavrei a presente 
Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente, Deputado Silas Câmara, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
 ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

CAPADR

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Décima Primeira Reunião Ordinária 
(Audiência Pública) com a Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Controle – CFFC, realizada em 16 
de abril de 2009.

Às dez horas e dez minutos do dia dezesseis de 
abril de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de Agri-
cultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural, com a Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle, no Plenário 3, do Anexo II da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados, 
da CAPADR, Fábio Souto – Presidente; Wandenkolk 
Gonçalves e Luis Carlos Heinze – Vice-Presidentes; 
Abelardo Lupion, Duarte Nogueira, Flávio Bezerra, 
Leonardo Vilela, Moises Avelino, Nazareno Fonteles 
e Osvaldo Reis – Titulares; Eduardo Sciarra e Osório 
Adriano – Suplentes. Compareceram os Deputados, 
da CFFC, Silvio Torres – Presidente, Rômulo Gou-
veia – Primeiro Vice-Presidente; e Edson Aparecido 
– Titulares; Edinho Bez, Felipe Bornier e João Dado – 
Suplentes. Compareceu, ainda, o Deputado Zenaldo 
Coutinho, como não membro. O Presidente, Deputado 
Silvio Torres, declarou abertos os trabalhos, cumpri-
mentou a todos e esclareceu que a reunião se des-
tinava a “Discutir acerca das providências que estão 
sendo tomadas com relação aos repasses de dinheiro 
ao MST, através de entidades interpostas, conforme 
apurado pelo TCU”. Na seqüência, o Senhor Presiden-
te convidou para compor a Mesa os expositores: Dr. 
Antônio Carlos Welter – Procurador-Chefe da Procu-
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radoria da República no Estado do Rio Grande do Sul; 
Dr. Félicio Pontes Júnior – Procurador da República 
no Estado do Pará e

Dr. Sérgio Gardenghi Suiama – Procurador da 
República no Estado de São Paulo. Dando seguimen-
to, o Senhor Presidente esclareceu as regras a serem 
seguidas durante os trabalhos e franqueou, inicialmen-
te, a palavra, pela ordem, aos Deputados Wandenkolk 
Gonçalves e Abelardo Lupion. Em seguida, cedeu a 
palavra, para fazerem suas exposições, na ordem, aos 
Doutores Antônio Carlos Welter, Félicio Pontes Júnior 
e Sérgio Gardenghi Suiama. Prosseguindo, o Senhor 
Presidente passou a palavra ao Deputado Abelardo 
Lupion, autor do requerimento nº 341/09-CAPADR, 
que deu origem à presente Audiência. Na seqüência, 
o Senhor Presidente, obedecendo à lista de inscrições 
para os debates, concedeu a palavra aos Deputados 
Eduardo Sciarra, Nazareno Fonteles, Zenaldo Coutinho 
e Rômulo Gouveia. Em seguida, o senhor presidente 
franqueou a palavra, para respostas e considerações 
finais, na ordem, aos Doutores Félicio Pontes Júnior, 
Sérgio Gardenghi Suiama e Antônio Carlos Welter. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu 
a presença de todos e encerrou os trabalhos às doze 
horas e cinquenta minutos. O inteiro teor foi gravado, 
passando as notas taquigráficas a integrarem o acervo 
documental desta reunião. E para constar, eu, Moizes 
Lobo da Cunha, lavrei a presente Ata, que por ter sido 
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, De-
putado Fábio Souto, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) – 
Declaro aberta esta sessão de audiência pública con-
junta da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abaste-
cimento e Desenvolvimento Rural e da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos 
Deputados, convocada para discutir acerca das pro-
vidências que estão sendo tomadas com relação aos 
repasses de dinheiro ao MST por meio de entidades 
interpostas, conforme apurado pelo TCU. 

Informo que esta reunião foi proposta na Comis-
são de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e na Co-
missão de Fiscalização Financeira e Controle. 

Na Comissão de Agricultura o autor do requeri-
mento foi o Deputado Abelardo Lupion, e, na Comis-
são de Fiscalização Financeira, o Deputado Ronaldo 
Caiado.

Foram convidados para participar desta reunião 
– e já se encontram presentes, gostaria que tomas-
sem assento à Mesa – o Dr. Antônio Carlos Welter, 
Procurador-Chefe da Procuradoria da República, no 
Estado do Rio Grande do Sul; o Dr. Felício de Araújo 
Pontes Junior, Procurador da República no Estado do 

Pará; e o Dr. Sérgio Gardenghi Suiama, Procurador da 
república no Estado de São Paulo.

Informo que os expositores terão direito a 20 
minutos – peço que se limitem ao tempo, se possível 
-, podendo ser prorrogável, e não poderão ser apar-
teados. 

Os Parlamentares inscritos para interpelar os 
expositores poderão fazê-lo estritamente sobre o as-
sunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo 
o interpelado igual tempo para responder, facultadas 
a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo, vedado ao 
orador interpelar qualquer dos presentes. 

Gostaria de iniciar imediatamente a nossa audiên-
cia pública. Começo passando a palavra ao Dr. Antônio 
Carlos Welter, que é Procurador-Chefe da Procuradoria 
da República no estado do Rio Grande do Sul.

O SR. DEPUTADO WANDENKOLK GONÇAL-
VES – Sr. Presidente, pela ordem.O SR. PRESIDENTE 
(Deputado Silvio Torres) – Pois não, Deputado Wan-
denkolk Gonçalves.

O SR. DEPUTADO WANDENKOLK GONÇAL-
VES – Sr. Presidente, na condição de representante da 
Comissão de Agricultura, na ausência do Presidente 
Fábio Souto, quero inicialmente me congratular com os 
3 Procuradores aqui presentes e principalmente com 
os Deputados que tão oportunamente fizeram essa 
convocação de audiência pública. 

Quero dizer aos nossos 3 ilustres palestrantes 
que, paralelamente a esta Comissão, está acontecendo 
a convocação de reunião extraordinária – falava ainda 
agora há pouco com o Dr. Felício Pontes. E os Deputa-
dos imediatamente também deverão estar vindo para 
nos ajudar na perspectiva de um relatório que venha 
ao encontro das necessidades que o Brasil tanto pre-
cisa neste momento. 

Ao festejar principalmente o reencontro com o 
nobre Procurador Felício Pontes – desculpe a intimi-
dade – por tudo que S.Exa. representa para todos nós 
no Estado do Pará, quero desejar-lhe, e aos demais, 
os votos de boas-vindas a esta Comissão. Tenho cer-
teza de que a presença de V.Exa. haverá de contri-
buir significativamente com o Congresso Nacional. E 
quero aproveitar a oportunidade, Dr. Felício, para ex-
ternar nossa preocupação devido ao que poderá ou 
não acontecer amanhã não só no Pará, mas em todo 
o Brasil, em função da anunciada e despropositada 
possibilidade do famoso e famigerado abril vermelho, 
que tem como data fatídica o dia 17 de abril, infeliz-
mente no mesmo dia do meu aniversário. Nós fizemos 
uma comunicação oficial ontem, uma solicitação de 
providências. Assinei o documento, juntamente com o 
Deputado Moreira Mendes, que é o Relator desta Co-
missão, e o Deputado Abelardo Lupion e o entregamos 



Maio de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 21 21571 

ao Ministro Tarso Genro, manifestando preocupação 
com os possíveis acontecimentos. 

Espero em Deus que não aconteça nada. Mas 
quero dividir com V.Exas. essa responsabilidade e 
peço-lhes que nos ajudem a conduzir principalmente 
as possibilidades que todos nós defendemos do Es-
tado Democrático de Direito e, acima de tudo, da se-
gurança jurídica.

Eu passo imediatamente às mãos de V.Exas. os 
3 requerimentos.

O SR. DEPUTADO ABELARDO LUPION – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) – 
Com a palavra o Deputado Abelardo Lupion.

O SR. DEPUTADO ABELARDO LUPION – Eu 
gostaria que V.Exa. convidasse o Deputado Wandenkolk 
Gonçalves para fazer parte, representando a Comis-
são de Agricultura, já que ele é o Presidente da Sub-
comissão para Mediar Conflitos Agrários da nossa 
Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) – 
Teremos imenso prazer. Eu só não sei se o Deputado 
Wandenkolk Gonçalves continuará conosco. Quando 
voltar, terá o lugar reservado.

Vamos passar a palavra ao Dr. Welter, que tem 
o tempo de 20 minutos. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS WELTER – Bom dia a 
todos. Inicialmente, eu queria agradecer o convite, em 
nome da Procuradoria da República no Rio Grande do 
Sul. É uma satisfação para todos nós, os 3 represen-
tantes do Ministério Público Federal, comparecermos 
ao Congresso Nacional. A partir da convocação que 
foi feita, a meu ver, estamos aqui fazendo uma espécie 
de prestação de contas do nosso trabalho. 

Acho que esse tipo de situação deveria aconte-
cer com maior frequência. Acho muito importante que 
o Ministério Público Federal venha a uma das Casas 
do Congresso para prestar contas do seu trabalho e 
dar esclarecimentos sobre o desempenho de suas fun-
ções, principalmente neste momento político em que 
estamos vivendo, no qual o Ministério Público Federal 
vem sendo alvo de críticas por algumas coisas que te-
ria deixado de fazer, quando, na verdade, pelo menos 
eu e os colegas do Ministério Público entendemos que 
não são críticas razoáveis e, muitas vezes, não são 
críticas procedentes.

Neste caso específico da atuação em relação aos 
conflitos agrários, nós do Ministério Público Federal te-
mos sofrido críticas dos 2 lados, do lado de quem busca 
reforma agrária e do lado de quem eventualmente vai 
sofrer a ação do Estado na expropriação de terras. 

Para falar exclusivamente da minha atuação, 
uma comissão formada pelo Ministério da Justiça foi 

ao Estado do Rio Grande do Sul para apurar exces-
sos do órgãos públicos em relação a entidades como 
o MST. E hoje venho à Câmara para demonstrar aos 
senhores o trabalho que fazemos. 

Repito que no Estado do Rio Grande do Sul re-
cebemos críticas dos 2 lados. Sinceramente, de certa 
forma, fico satisfeito ao saber – não que deixamos os 
2 lados insatisfeitos – que nenhum dos 2 lados veem-
se beneficiados pela ação do Ministério Público. 

Acho extremamente importante iniciar nossa 
conversa, nosso diálogo, assentando que o Ministé-
rio Público Federal tem atuação apolítica, apartidária, 
que passa essencialmente pelo cumprimento da lei e 
da Constituição. 

O Ministério Público Federal possui procedimentos 
investigatórios em tramitação. No Rio Grande do Sul 
temos buscado providências junto a órgãos públicos, 
a exemplo do INCRA, do Ministério da Agricultura e 
de órgãos do próprio Estado. 

No Rio Grande do Sul temos ajuizado ações con-
tra entidades ligadas direta ou indiretamente ao MST. 
Ontem saiu uma decisão judicial em que um colega 
buscou o afastamento do superintendente do INCRA 
naquele Estado. 

Então, no Rio Grande do Sul e, acho, no Brasil 
inteiro, em cada Estado da Federação, o Ministério Pú-
blico Federal tem atuado, trabalho e buscado alcançar 
alguns resultados, os quais nem sempre são obtidos. 
Mas tudo que seja de competência da Procuradoria 
da República, seja no Rio Grande do Sul, no Pará ou 
em São Paulo, cujos representantes estão presentes, 
assim como nos demais Estados, tem sido levado à 
apuração, seja inicialmente, em fase administrativa, na 
instrução de procedimentos e busca da determinação 
da responsabilidade, seja em um segundo momento, 
pela via judicial. 

Trouxe alguns dados da atuação da Procuradoria 
da República no Rio Grande do Sul. 

(Segue-se exibição de imagens.)

Existem no Rio Grande do Sul, em tramitação, 
47 procedimentos administrativos. E o que são tais 
procedimentos? Foram eles instaurados a partir de re-
presentações de várias origens, seja de Parlamentares 
da Câmara Federal, seja da Assembléia Legislativa, 
seja do TCU, seja de particulares, apontando proble-
mas na execução de convênios, em assentamentos, 
ou por desvio de recursos públicos. 

Esses procedimentos possuem natureza investi-
gatória ou de acompanhamento da execução de convê-
nios. E o que isso significa? Por que isso não foi ainda 
levado ao Poder Judiciário?
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Muitas dessas representações estão ainda em 
fase embrionária, não suficientemente instruídas. Mui-
tas vezes o TCU nos encaminha um procedimento em 
que está apontada a irregularidade na execução de um 
convênio. No entanto, essa representação do TCU não 
é suficiente para permitir a individualização da respon-
sabilidade. A partir dela consegue-se identificar que 
os recursos do convênio tal, envolvendo o INCRA, por 
exemplo, ou o ITERRA – uma ONG existente no Rio 
Grande do Sul -, estão sendo mal aplicados. 

No entanto, essa representação do TCU não per-
mite identificar, por exemplo, quem é o responsável, 
quem se locupletou, quem se beneficiou com os des-
vios desses recursos públicos. Então, esses procedi-
mentos administrativos visam a justamente identificar 
essa responsabilidade, quantificar o dano provocado 
ao erário público e, ao final, ingressar com uma ação 
civil pública e de improbidade, se for o caso. 

Existe no Rio Grande do Sul uma ação penal que, 
eu diria, é bastante emblemática, de natureza bastante 
complexa, pois provocou crítica muito forte ao Ministé-
rio Público Federal. Trata-se de uma denúncia feita por 
uma colega a um grupo de pessoas ligadas ao MST 
por violação à Lei de Segurança Nacional. 

Estamos vivendo período democrático, mas a 
lei permanece em vigor. A colega fez uma análise do 
inquérito, entendeu que havia violação à Lei de Se-
gurança Nacional e promoveu a referida ação penal. 
Essa ação penal está tramitando na Vara Federal de 
Carazinho. Existe um habeas corpus em tramitação no 
TRF visando ao trancamento da referida ação penal. 
Não houve liminar no referido habeas corpus, e a ação 
penal está prosseguindo. 

Há ainda uma ação civil pública na Comarca de 
Canoas, em tramitação desde o ano passado. Junto a 
ela existem 2 procedimentos muito sérios de nature-
za cautelar, os quais depois vou passar aos senhores 
com mais calma. 

Aqui estão relacionados os procedimentos em 
tramitação em Porto Alegre, na capital do Estado. Te-
mos 18 procedimentos administrativos de natureza 
apuratória de irregularidades ou de acompanhamento 
da execução de convênios. 

Aqui há uma descrição de cada procedimento, de 
seu objeto e do valor envolvido. Vários desses convênios 
têm como um dos investigados o ITERRA, que é o Ins-
tituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma 
Agrária. Trata-se de uma ONG, como eu disse antes, 
que atua no Rio Grande do Sul. Não sei se ela atua 
fora do Estado – não tenho essa informação -, mas ela 
celebra convênios com o INCRA, recebe recursos e, 
normalmente, trabalha na capacitação dos assentados, 

muitas vezes para a compra de insumos e produtos 
que vão ser empregados nos assentamentos. 

Como eu disse, existem 18 procedimentos no 
Rio Grande do Sul. Aqui temos a descrição de cada 
um deles. 

Vou deixar esse material. Se V.Exas. quiserem 
depois analisá-lo, ficarei à disposição para qualquer 
pergunta.

Na Procuradoria da República, em Bagé, existe 
também um procedimento. – não é o ITERRA, mas a 
Cooperativa Central de Assentamentos do Rio Grande 
do Sul – que apura irregularidades no projeto de exe-
cução de moradias no assentamento Santa Inácia.

Em Cachoeira do Sul temos mais 3 procedi-
mentos.

Foi ajuizada, em setembro do ano passado, uma 
ação civil pública no Município de Canoas – quem 
conhece a geografia do Rio Grande do Sul sabe que 
Canoas está localizada na Região Metropolitana do 
Estado, ao lado da capital.

Essa ação civil pública tem por objeto o assen-
tamento Santa Rita de Cássia II, um assentamento 
colado à capital. Era uma área desapropriada onde foi 
criado esse assentamento e ali começaram a aconte-
cer várias irregularidades.

Primeiro, identificou-se que várias pessoas ligadas 
ao MST, e não assentados, foram colocadas ali dentro. 
Elas ingressam como se fossem invasores, com a coni-
vência dos assentados e de quem controla o assenta-
mento, com a conivência do INCRA, e lá permanecem, 
como se fosse uma base. Em consequência, geram 
pressão em áreas vizinhas. Há uma fazenda, ao lado 
desse assentamento, e há o interesse, da parte dos 
assentados, em que essa área seja também desapro-
priada. Cria-se então ali uma situação de conflito.

Além disso, uma parte dessa área do assenta-
mento foi arrendada para terceiros, que, por sua vez, 
plantaram arroz ali. Como sabem V.Exas., área des-
tinada a assentamento não pode ser arrendada para 
terceiros. Pela sua natureza, ela tem de ser utilizada 
exclusivamente pelos assentados e não arrendada 
para terceiros.

Então, como dissemos, um colega ajuizou ago-
ra, no dia 07 de abril, uma ação cautelar buscando 4 
providências. 

A primeira delas seria a retirada dessas pessoas 
em situação irregular na área do assentamento; segun-
da providência: que o arroz plantado naquela área seja 
colhido e depositado à disposição da Justiça; terceira 
providência: que seja feito o policiamento na área a 
fim de reduzir os conflitos que vêm acontecendo com 
as fazendas limítrofes ao assentamento. Essas 3 pro-
vidências solicitadas receberam autorização do juiz 
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federal de Canoas. E, por fim, a quarta providência: 
segundo entendimento do colega lá de Canoas, tudo 
acontecia por conivência do INCRA. Então que fosse 
solicitado ao juiz o afastamento do superintendente 
do INCRA no Estado. Essa providência o juiz enten-
deu por não examinar neste momento. Ele irá apreciar 
esse pedido mais tarde. Em função da complexidade 
da situação, ele ouvirá o INCRA e tentará colher mais 
alguns elementos antes de apreciar a necessidade do 
afastamento do superintendente. 

Talvez esse seja, não diria a situação mais grave, 
o conflito mais recente. Digo isso porque a liminar foi 
deferida, se não me engano, na terça-feira. Foi tornada 
pública e passou a ser executada.

Carazinho é outra área bastante conflituosa.
Há uma fazenda de nome Guerra, invadida em 

diversas oportunidades, e ao lado dela um acampa-
mento em área arrendada, a partir do qual ocorrem as 
invasões. Existe um posto da Brigada Militar do Estado 
que acompanha esse assentamento. 

Em função das invasões e de todos os problemas 
que aconteceram, no ano de 2007, a colega Patrícia 
ajuizou uma ação penal por violação da Lei de Segu-
rança Nacional, como relatei antes. Essa ação penal 
está em tramitação. E, como relatei aos senhores, o 
caso é bastante complicado, em função do que repre-
senta uma ação penal por violação da Lei de Segu-
rança Nacional.

Em Cruz Alta e Erechim existe um procedimento 
apuratório; em Passo Fundo, município limítrofe de Ca-
razinho, existem 13 procedimentos administrativos para 
apuração de irregularidades ou acompanhamento de 
convênios celebrados entre o INCRA, o Ministério da 
Agricultura e ONGs ligadas à reforma agrária. Esses 
13 procedimentos instaurados estão sendo conduzidos 
de forma a verificar eventual violação da legalidade na 
aplicação desses convênios.

Em Pelotas há mais um procedimento administra-
tivo; em Santa Maria, 5; em Livramento, na região de 
fronteira com o Uruguai, 2; em Santo Ângelo, mais 2.

Quero deixar bastante claro para os Srs. Depu-
tados que, da parte do Ministério Público Federal, da 
parte da Procuradoria-Geral da República, todos os 
colegas têm trabalho de forma isenta, a fim de fazer 
cumprir a lei, a Constituição. Nós, Procuradores da 
República, estamos numa situação conflituosa. Rece-
bemos críticas de integrantes do MST e de entidades 
ligadas à produção rural, mas temos buscado atuar de 
forma isenta, apolítica e apartidária.

De modo geral, a atuação do Ministério Público 
Federal tem sido levada ao Poder Judiciário, que, ao 
final, vai resolver a situação, vai dar a palavra final so-
bre o problema. E eu digo de modo geral, porque, em 

algumas ocasiões, quando um colega entender que 
não há irregularidade no caso, ele poderá promover 
o arquivamento. Nessa hipótese, ele encaminhará o 
processo à Procuradoria-Geral da República, aqui em 
Brasília, à câmara correspondente – normalmente, à 
câmara que trata das questões relativas ao patrimônio 
público -, e esta homologará ou não o arquivamento.

Portanto, a atuação dos colegas nos Estados 
é controlada seja pelos próprios órgãos internos da 
Procuradoria como, no caso, a 5ª Câmara e também 
a Corregedoria, seja pelo Poder Judiciário, que acaba 
sendo o destinatário natural de todas as demandas do 
Ministério Público.

Ao encerrar – não sei se tenho mais alguns mi-
nutos -, coloco-me à disposição dos Srs. Deputados e 
de quaisquer entidades que tenham algum problema 
ligado a essa conflituosa relação da terra no Rio Gran-
de do Sul para encaminhar procedimentos.

Em dezembro ou novembro, não lembro exa-
tamente a data, recebi a visita de um Deputado Es-
tadual do PSDB, se não me engano, cujo nome me 
falta agora. Ele veio me trazer cópia de um relatório 
da Comissão de Agricultura da Assembléia Legislati-
va. Nesse relatório, bastante extenso, relacionou-se 
irregularidades envolvendo a execução de convênios 
federais no Estado. Esse trabalho foi distribuído para 
os colegas no interior e na capital conforme o local da 
execução do convênio, e essas situações estão sendo 
devidamente apuradas.

De outro lado, ainda no ano passado, e se pro-
longa até este ano, o Ministério Público Federal, aqui 
em Brasília, recebeu uma comissão formada para 
apurar eventuais abusos na execução de medidas 
judiciais contra o MST, no Rio Grande do Sul. Existe 
uma comissão formada pelo Ministério da Justiça e 
dela fazem parte o Ouvidor Agrário e membros de ou-
tros órgãos. Ela foi ao Rio Grande do Sul justamente 
para verificar um eventual abuso, ou excesso, na nos-
sa atuação em relação ao MST. Nós recebemos essa 
comissão. Fornecemos os dados exigidos por ela e a 
acompanhamos.

Só digo isso para demonstrar a V.Exas. que a 
atuação do Ministério Público Federal no Rio Gran-
de do Sul e em todo o Brasil tem sido feita de forma 
a primar pelo princípio da legalidade, pelos preceitos 
constitucionais, sem vinculação partidária, seja para 
um lado, seja para outro.

Era isto, Presidente. 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) 
– Agradecemos ao Dr. Antônio Carlos Welter, Procu-
rador-Chefe da Procuradoria da República do Estado 
do Rio Grande do Sul.
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Passamos a palavra agora ao Dr. Felício de Araújo 
Pontes Júnior, Procurador da República do Estado do 
Pará, pelo prazo de 20 minutos.

Sabem os nossos convidados que, ao final da ex-
posição, serão inquiridos pelos Parlamentares. Nessa 
fase, promoveremos os debates. 

O tempo da exposição é de até 20 minutos. 
O SR. FELÍCIO DE ARAÚJO PONTES JÚNIOR 

– Obrigado, Deputado Silvio Torres, que preside esta 
reunião.

Saúdo o Deputado Zenaldo Coutinho e os demais 
Parlamentares presentes. É uma honra comparecer 
a esta audiência e prestar contas do que o Ministério 
Público Federal vem fazendo nessa área no Estado 
do Pará.

O Pará é um Estado conflituoso por natureza; é 
um Estado da nova fronteira. Não temos ainda os dados 
oficiais porque o Censo não foi realizado, mas estima-
se que o Pará tenha abrigado nos últimos anos – 5 a 
7 anos – uma leva migratória de 300 mil pessoas por 
ano. Por aí tem-se uma ideia do tamanho do problema 
num Estado que não tem a infraestrutura necessária 
para dar conta da população existente. Agora, tem de 
abrigar essa leva de pessoas, na sua grande maioria 
oriundas do Nordeste, pessoas extremamente pobres 
e sem nenhuma capacitação, que buscam melhores 
condições de vida no Pará.

Então, após essa introdução, e não irei me alongar 
muito, deixando o restante do tempo para a inquirição 
dos Parlamentares, quero dizer que houve, nesses últi-
mos anos, uma atuação muito forte do Ministério Público 
Federal em relação aos problemas ligados à terra. O 
nosso alvo central nessas atuações foi o INCRA. 

Em 2005, foi criada uma Superintendência Re-
gional do INCRA, a SR-30, no Município de Santarém, 
abrigando todo o oeste do Pará, região que corresponde 
mais ou menos a metade do Estado. Era uma reivin-
dicação antiga dos movimentos populares e também 
nossa, do Ministério Público, porque não havia como 
o INCRA, com a sua sede em Belém, dar conta de ta-
manha atribuição, de tamanha dimensão territorial. Isso 
fez com que, infelizmente após o brutal assassinato da 
Irmã Dorothy, o Governo Federal voltasse seus olhos, 
com maior cuidado, para o Estado, criando a SR-30 
em Santarém.

Eles começaram a trabalhar em 2005. Nós tam-
bém começamos a acompanhar o que vinha sendo 
realizado naquela região em 2005. De 2005 até 2007, 
tomamos conhecimento de um dado assustador para 
todos nós: 61% de todos os clientes da reforma agrá-
ria no Brasil, naquele período, estavam catalogados 
nessa região. 

A região oeste do Pará, que tem como principal 
via de acesso a BR-163, que liga Santarém a Cuiabá, 
ela não possui, pelas próprias condições de trafegabi-
lidade da estrada, ela não conta com fluxo migratório 
tão grande que possibilite a inserção de tanta gente 
no sistema de reforma agrária. 

Começamos então a colocar uma lupa nessa 
região para ver o que estava acontecendo. De 2005 a 
2007, foram criados 107 assentamentos rurais, entre 
projetos de assentamentos propriamente ditos, PDS, 
PAE. Em todos eles havia irregularidade, em todos eles 
havia algum tipo de improbidade sendo cometida pe-
los gestores do INCRA na região, desde a inserção de 
dados de pessoas em duplicidade em assentamentos, 
até assentamentos fictícios em lugares onde não ha-
via nada, onde havia a floresta virgem. E não restou 
outra alternativa ao Ministério Público Federal senão 
ingressar com ação para paralisar o envio de recursos 
para implementação desses assentamentos. 

Portanto, no ano de 2007, paralisamos a reforma 
agrária na região por meio de ação judicial. E fizemos 
mais que isso: tivemos de entrar com ação de improbi-
dade e pedir o afastamento imediato do superintendente 
regional do INCRA. Logo em seguida, houve também 
a propositura de ações penais, porque algumas des-
sas improbidades também caracterizavam crime, e o 
bloqueio dessas contas. 

Para se ter ideia, pedimos que fossem bloqueados 
2 milhões e 700 mil reais dos gestores do INCRA na 
região e que esse dinheiro pudesse ficar assegurado 
cautelarmente – e até hoje está – até o final da ação. 
Sendo comprovado que o Ministério Público Federal 
estava acusando, que esse dinheiro volte aos cofres 
públicos para reforma agrária naquela região.

Houve também estimativa do valor correspon-
dente à área. A conta foi feita em situação muito es-
pecífica: alguns desses assentamentos foram criados 
no papel para que pudesse ser legalizada a madeira 
ali extraída. Era uma forma muito simples de se burlar 
o plano de manejo. O madeireiro, em vez de contratar 
um engenheiro florestal e entrar com todo o trâmite 
regular para a extração de madeira, ele teria, já com a 
criação do projeto de assentamento, assegurada uma 
leva considerável de madeira sem precisar passar por 
nenhum procedimento junto ao IBAMA ou à Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente.

Fizemos as contas e vimos que aquilo significaria 
11 bilhões de reais, em termos de recursos naturais 
para o setor madeireiro. O que apuramos nesses as-
sentamentos englobados é mais ou menos a área de 
Sergipe. Como se o Estado inteiro estivesse disponí-
vel para a reforma agrária. Assim que mais ou menos 
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se calcula o valor dos recursos naturais existentes 
naquela região.

Com isso, não nos restou outra alternativa que 
não determinar a paralisação desses assentamentos 
na região oeste do Pará. 

Uma das alegações era exatamente a falta de 
licenciamento ambiental. Havia necessidade de licen-
ciamento ambiental também para os assentamentos, 
tese que levantávamos judicialmente e que depois o 
TCU acabou incorporando e também determinando 
a paralisação dos assentamentos enquanto não hou-
vesse esse licenciamento, para saber aquilo que po-
deria ser desmatado, utilizado em corte raso e aquilo 
que poderia ser utilizado na floresta para a produção 
sobretudo de alimentos. 

Logo em seguida, no ano de 2008, assim que se 
acaba com a apuração feita na SR-30, de Santarém, 
a SR de Marabá, que vinha sofrendo processos admi-
nistrativos de fiscalização, a primeira ação é proposta. 
E a primeira ação proposta nesse sentido após essas 
investigações, pasmem os senhores e as senhoras, foi 
no sentido de paralisar 473 assentamentos na região 
de Marabá, ou seja, região sul e sudeste do Estado. 
Por quê? Pelos mesmos problemas verificados na 
SR-30, de Santarém e pela malversação dos recursos 
públicos que haviam sido alocados para implementa-
ção da reforma agrária na região. E que recursos são 
esses? Vão desde o crédito implantação, aquele que 
hoje está em 10 mil reais para construção da casa de 
cada família, e o crédito fomento, em torno de 2 mil e 
400 reais para a compra de insumos agrícolas, a fim 
de que se tome o primeiro passo no que diz respeito 
às condições dos assentamentos dessa região, até 
recursos que iriam para a infraestrutura, como a aber-
tura e melhoramento de estradas para escoamento de 
produção desses assentamentos. 

Tudo, absolutamente tudo foi paralisado. E por 
quê? Para que possamos simplificar a situação, na 
SR de Marabá, a pessoa responsável pela execução 
e fiscalização desses convênios junto às entidades 
privadas contratadas era o vigilante do INCRA em Ma-
rabá. Então, não havia qualquer tipo de controle dos 
recursos colocados para a reforma agrária. Na verdade, 
não havia reforma agrária alguma. As pessoas eram 
jogadas lá. Nos convênios realizados entre o INCRA e 
essas entidades, na grande maioria associações locais 
de assentados, esse dinheiro era desviado ou não era 
aplicado devidamente no objeto do convênio. Isso fez 
com que entrássemos com ações de improbidade ad-
ministrativa e pedíssemos liminarmente a paralisação 
de todos esses assentamentos.

Outro fato também chamou muito a nossa aten-
ção, e foi visto por meio da análise das fotos de saté-

lite da região. Trabalhamos com uma média de 1.8% 
de desmatamento nas áreas dos assentamentos. Na 
área de Marabá esse número era o dobro. Dentro dos 
assentamentos acontecia o dobro do desmatamento 
previsto. A média de 1.8% já era alta, mas aconteceu 
o dobro na região de Marabá. Foi algo muito espanto-
so para todos nós.

Esse era apenas o reflexo do desvio desses re-
cursos públicos, sobretudo daquele que iria para a 
assistência técnica. Se houvesse assistência técnica 
devida nós não precisaríamos ter nenhum palmo de 
terra a mais destamatado naquela região. E não é fal-
ta de recursos, porque recursos havia, e há recursos 
para a reforma agrária. Aliás, essa Legislatura tem sido 
extremamente benéfica para a reforma agrária no que 
tange à alocação de recursos, sobretudo na Região 
Norte do Brasil. Então, o problema não era destinação 
de recurso, mas sua aplicação. A não aplicação desses 
recursos, ou seja, a não abertura de estradas, a não 
assistência técnica, a não implementação do crédito 
habitação, do crédito fomento fazia com que essas 
pessoas ficassem vulneráveis à ação de grileiros e 
madeireiros que, em troca de melhoria nas condições 
de estrada, por exemplo, retiravam as madeiras des-
ses assentamentos. 

Essa é a tônica da região. Muitos assentados da 
região de Marabá deixaram o assentamento e foram 
para outros campos, outras organizações em busca 
de outra condição de vida já que o assentamento não 
deu certo, não funcionou.

No caso de Marabá, com as ações do Ministério 
Público Federal, foram atingidas 76 mil famílias ca-
dastradas. A execução da reforma agrária na região, 
portanto, ficou completamente prejudicada. O INCRA 
da cidade veio até nós, para que fosse formulado um 
termo de ajustamento de conduta no sentido de liberar 
o que fosse possível e fazer com que ele se ajustasse 
às ações no que deveria.

O instituto elaborou e assinou conosco o termo 
de ajustamento de conduta e alguns desses assenta-
mentos foram liberados, outros não. No entanto, com 
relação a todos, houve compromisso do órgão de maior 
fiscalização do elemento ambiental e, sobretudo, dos 
recursos levados a essas organizações para implan-
tação de infraestrutura dos assentamentos.

Esse é o panorama, em breves e resumidas pala-
vras, do que o Ministério Público Federal vem fazendo 
no Pará. Creio eu, apenas pelas andanças no interior do 
Estado – sem nenhum aporte jurídico, mas em termos 
de observação-, que as ações de grupos extremamente 
fortes do ponto de vista político ocorrem sobretudo em 
função da não execução da reforma agrária.
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As famílias levadas ao Pará, principalmente de 
pessoas miseráveis, no sentido próprio da palavra, pro-
venientes dos Estados do Nordeste, não conseguem, 
apesar de todo o volume de recursos aportados na 
região, permanecer na terra. Isso se dá exatamente 
por conta da não execução da reforma agrária. Um 
dos problemas principais está no sucateamento do 
INCRA, que não pode ter hoje, no Estado, a mesma 
estrutura de há 10 anos. Hoje as funções do instituto 
são extremamente importantes. Portanto, enquanto ele 
não se fizer forte, para que possa não somente alocar 
os recursos a essas entidades, mas também fiscalizar 
sua execução, não há como implantar uma reforma 
agrária digna na região.

Em termos gerais, isso é o que poderia trazer em 
termos de contribuição. Comprometo-me, se for o caso, 
a repassar a V.Exas. todas as ações judiciais propostas 
nesse sentido, tanto contra o INCRA quanto contra as 
entidades que receberam os recursos e nada executa-
ram. Isso poderá embasar o relatório desta Casa. 

Fico à disposição de V.Exas. para as perguntas 
que, porventura, venham a ser formuladas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) – 
Agradeço ao Dr. Felício de Araújo Pontes Júnior, Pro-
curador da República no Estado do Pará.

Passo a palavra ao Dr. Sergio Gardenghi Suiama, 
Procurador da República no Estado de São Paulo, que 
disporá do prazo de 20 minutos.

O SR. SERGIO GARDENGHI SUIAMA – Bom 
dia a todos.

Agradeço-lhe o convite e a todos pela presen-
ça.

Foi-me solicitado que também prestasse contas 
no que diz respeito à atuação do Ministério Público 
Federal de São Paulo nesses convênios, especifica-
mente aqueles relacionados à ANCA.

Inicialmente, quero esclarecer sobre a minha fun-
ção no Ministério Público Federal, onde estou lotado. A 
partir daí, irei apresentar o relatório do que foi feito.

Sou Procurador da República desde 2002 e es-
tou lotado atualmente no 5º Ofício Cível de São Paulo, 
da Educação e Saúde, que é focado especificamente 
nessas áreas. Ele cuida de 2 tipos de matérias: pro-
teção e tutela coletiva desses 2 direitos, educação e 
saúde; e responsabilização civil por ato de improbida-
de administrativa. Mais especificamente trabalham no 
Ofício 4 colegas – 3 estão na área da saúde e apenas 
eu atuo na área de educação, em relação ao Sistema 
Federal de Ensino.

O Sistema Federal de Ensino, de acordo com a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com-
preende as instituições de ensino superior federais, as 
instituições de ensino superior privadas, os Centros 

Federais de Educação Tecnológica – CEFETs, bem 
como o acompanhamento das políticas públicas fede-
rais desenvolvidas na área educacional. 

Basicamente, é essa a minha atribuição no Mi-
nistério Público Federal em relação à educação: o 
Sistema Federal de Educação, que compreende as 
instituições de ensino superior particulares e federais 
e o acompanhamento e a fiscalização das políticas 
públicas federais.

No âmbito dessa minha atribuição, recebi vários 
procedimentos relacionados ao Programa Brasil Alfa-
betizado, criado pelo Governo Federal em 2003, com 
o objetivo de alfabetizar jovens e adultos. A execução 
desse programa foi pensada de forma descentralizada, 
para organizações não governamentais, associações 
civis sem fins lucrativos.

Os convênios com essas associações eram ce-
lebrados pelo FNDE e tinham duplo objeto. O primeiro 
deles era habilitar os formadores dos jovens e adultos 
que seriam alfabetizados, por meio de cursos especí-
ficos de formação para educadores. Esses não eram, 
então, professores da rede pública, mas, sim, educa-
dores da própria comunidade.

Também havia o pagamento de uma bolsa aos 
alunos que frequentassem esses cursos de alfabetiza-
ção, dentro de um programa de alfabetização de jovens 
e adultos e de um programa de inclusão.

Infelizmente não tenho os dados aqui, mas, com 
esse escopo – alfabetização de jovens e adultos -, 
foram celebrados pelo FNDE centenas ou milhares 
de convênios com organizações da sociedade civil, 
associações civis.

Há, não apenas na área de educação – e acho que 
V.Exas. sabem disso -, grande deficiência do Governo 
Federal com relação à fiscalização. Ele tem dificuldade 
para acompanhar e fiscalizar todos os milhares ou mi-
lhões de convênios celebrados pela Administração Pú-
blica Federal no âmbito dos mais diferentes programas 
e com os mais diversos parceiros: Municípios, Estados, 
ONGs, fundações. Os convênios são celebrados, mas, 
infelizmente, a União não está devidamente aparelha-
da para fazer a fiscalização de todos.

Essa deficiência de fiscalização, o número redu-
zido de fiscais e a dificuldade de acompanhar in loco 
a execução dos convênios, levou à identificação de 
diversas irregularidades no âmbito desse programa 
específico, chamado Brasil Alfabetizado.

Foram constados, então, casos de desvio de re-
cursos, apurados não apenas pelo Tribunal de Contas 
da União, mas também pelo controle interno do órgão 
conveniente, que celebrou o contrato, o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE.
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Os resultados das fiscalizações feitas pelo pró-
prio FNDE e pelo TCU foram encaminhados às Pro-
curadorias da República nos Estados, para tomada 
de providências. Especificamente em São Paulo, re-
cebi, pelas minhas contas, 8 casos relacionados ao 
Programa Brasil Alfabetizado. Dois deles referem-se 
à ANCA – Associação Nacional de Cooperação Agrí-
cola; 2 referem-se a uma entidade chamada CNDS; 1 
refere-se a uma entidade chamada Congresso Afro-
Brasileiro; 1 refere-se à Fundação Renascer. Infeliz-
mente, quando vim para cá, não anotei o nome das 
outras 2 entidades.

Então, 8 casos foram apurados. Dos casos que 
mencionei, V.Exas. já podem ter uma noção de que, 
pelo menos do nosso ponto de vista, não houve ne-
nhum tipo de opção político-partidária. V.Exas. podem 
ver que o espectro foi bem amplo, vai desde a Funda-
ção Renascer até as organizações como a ANCA ou o 
Congresso Afro-Brasileiro. Houve, portanto, diferentes 
colorações político-partidárias. 

Em todos eles foram constatadas irregularida-
des e inadequações no que diz respeito à execução 
do convênio: desvio de finalidade, não comprovação 
da execução e tudo o mais.

Especificamente em relação à Associação Nacio-
nal de Cooperação Agrícola – ANCA, foram instaura-
dos 2 procedimentos no âmbito do Ministério Público 
Federal de São Paulo, nesse convênio específico com 
o FNDE-Brasil Alfabetizado. 

Então, mais uma vez, lembro que a minha atri-
buição não é ampla, não é para atuar em conflitos 
agrários, repressão a movimentos sociais, ocupação 
de terras e tudo mais. A minha atuação específica é 
na área de educação. No exercício dessa atribuição, 
recebi esses 2 procedimentos relacionados ao convê-
nio com a ANCA feito pelo FNDE. 

Eram 2 convênios. O primeiro era o FNDE 828001, 
de 2004, no valor de R$3.642.600,00. O outro con-
vênio é o FNDE 835011, de 2004, com o valor de 
R$255.033,15. 

O primeiro procedimento foi distribuído ao Minis-
tério Público Federal no dia 20 de maio de 2008 e o 
segundo foi distribuído ao Ministério Público Federal 
de São Paulo no dia 4 de fevereiro de 2009. Esses 
casos de irregularidades foram distribuídos em 2008 
e 2009. 

As ilegalidades apuradas nesses 2 convênios fo-
ram basicamente 3. Elas foram apuradas não apenas 
pelo Tribunal de Contas da União, como também pela 
Auditoria do Fundo Nacional para Desenvolvimento da 
Educação – FNDE. 

No Tribunal de Contas da União essas ilegali-
dades foram apuradas no bojo da Tomada de Contas 

nº 006.298/2006-3, concluída no ano de 2008 (18 de 
março de 2008). 

Foram 3 as ilegalidades apuradas. A primeira foi 
o repasse a terceiros, o que era proibido, e também 
não foi feita licitação para a transferência de recursos. 
Então, repetindo: repasses a terceiros, que eram proi-
bidos pelo próprio convênio celebrado e feitos sem 
licitação. 

A segunda ilegalidade apurada: a não comprova-
ção dos gastos efetuados. As entidades que recebem 
dinheiro, obviamente têm que apresentar prestação 
de contas e comprovar todos os gastos, mas eles não 
foram comprovados. 

A terceira ilegalidade constatada foi o não atin-
gimento das metas pactuadas. No caso do primeiro 
convênio, que era o maior, assinado em 23 de agosto 
de 2004, pelo valor de R$3.801.600,00 com o objeti-
vo de alfabetizar 30 mil jovens e adultos e capacitar 
2 mil alfabetizadores no âmbito do Programa Brasil 
Alfabetizado. 

Não houve o cumprimento dessas metas de al-
fabetização de mais ou menos 30 mil jovens e adultos 
nem a comprovação de que foram capacitados 2 mil 
alfabetizadores. 

Isso foi apurado porque não havia identificação 
nominal dos assentamentos nos quais os cursos foram 
ministrados, não havia comprovação da carga horária 
dessas aulas e não havia controle de frequência dos 
alunos. Ou seja, não comprovaram a execução do 
convênio. 

No âmbito administrativo, de controle dos atos 
administrativos, como estava dizendo, foram feitas es-
sas 2 ações, tanto pelo Tribunal de Contas da União, 
que assessora o Poder Legislativo, quanto pelo FNDE, 
órgão concedente/conveniente, neste caso. 

O Tribunal de Contas da União julgou então nes-
sa Tomada de Contas nº 006.298/2006, no dia 18 de 
março de 2008. Aqui eu leio a conclusão do Ministro 
Benjamin Symler, do Tribunal de Contas da União:

“Diante do exposto, submeto os autos à 
consideração superior, propondo que as con-
tas sejam julgadas irregulares e em débito os 
responsáveis abaixo indicados nos termos 
dos art. 1º, inciso I, e art. 16, inciso III, alíneas 
b e d, e art. 19, caput de Lei 8.443/92, con-
siderando as ocorrências abaixo indicadas e 
condenando-os ao pagamento solidário das 
importâncias especificadas.”

Os responsáveis indicados são Adalberto Floriano 
Greco Martins, que era o Presidente da Associação, 
e a Associação Nacional de Cooperação Agrícola – 
ANCA.
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Gostaria, então, de repetir e refrisar que o Tribu-
nal de Contas da União, órgão de assessoria do Poder 
Legislativo, julgou como responsáveis pela irregulari-
dade e pela ilegalidade o Sr. Adalberto Floriano Greco 
Martins, Presidente da ANCA, e a Associação Nacional 
de Cooperação Agrícola – ANCA.

A ocorrência constatada é de repasse de recursos 
a terceiros sem previsão no plano de trabalho e não 
comprovação da realização das metas do Convênio nº 
828001, celebrado entre a ANCA e o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação, com o objetivo de 
capacitar 2 mil educadores e alfabetizar 30 mil jovens 
e adultos, contrariando o princípio da legalidade etc.

Então, foi aplicada a multa ao Sr. Adalberto e 
ordenada a devolução dos valores pagos. Isso o Tri-
bunal de Contas.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa-
ção – FNDE, o órgão que celebrou o convênio, também 
rejeitou as contas do convênio com a ANCA no dia 14 
de março de 2007, portanto antes da própria atuação 
do Tribunal de Contas da União.

O FNDE, no outro convênio, aquele menor de 200 
mil reais, também rejeitou as contas e encaminhou os 
autos ao Ministério Público. 

Para concluir, gostaria de informar aos senhores 
a atuação específica do Ministério Público Federal de 
São Paulo em relação a esses 2 convênios.

No que se refere ao primeiro convênio, de 3 mi-
lhões e 642 mil, foi ajuizada ação de improbidade ad-
ministrativa no dia 4 de março de 2009. Essa ação foi 
distribuída para a 14ª Vara Cível Federal de São Paulo, 
e os pedidos da ação eram: 1) condenação dos réus 
a devolver integralmente o valor recebido em razão 
do convênio; 2) reconhecimento de ato de improbida-
de administrativa com dano ao Erário para os fins de 
suspensão dos direitos políticos dos réus; 3) aplica-
ção de multa civil no valor de até 3 vezes o acréscimo 
patrimonial; 4) proibição de contratar com a adminis-
tração pública. Trouxe todos esses documentos e vou 
entregá-los a V.Exa.

Então, o primeiro pedido é a condenação dos réus 
a devolver integralmente o dinheiro. O segundo pedido é 
o reconhecimento de ato de improbidade administrativa 
para fins de suspensão dos direitos políticos, aplicação 
de multa civil de até 3 vezes o acréscimo patrimonial; 
e proibição de contratar com o Poder Público. O ter-
ceiro pedido é a decretação de indisponibilidade dos 
bens dos réus. O quarto pedido é a proibição liminar 
de transferências e de recursos federais para a ANCA 
e para o réu Adalberto Floriano Greco Martins.

A ação foi proposta, como disse, no dia 4 de mar-
ço de 2009. No dia 6 de março de 2009, o Juiz Federal 
da 14ª Vara Federal, José Carlos Francisco, concedeu 

integralmente a liminar requerida pelo Ministério Pú-
blico e determinou o bloqueio dos bens dos 2 réus, 
Adalberto Floriano Greco Martins e Associação Na-
cional de Cooperação Agrícola. Determinou também 
a proibição de transferência de quaisquer recursos 
para essa pessoa e entidade. Então, a partir do dia 6 
de março de 2009, está impedida a transferência de 
recursos da União para a ANCA e para o Sr. Adalberto 
Floriano Greco Martins.

Com relação ao procedimento daquele outro con-
vênio de 200 mil reais, foi distribuída, como disse, ao 
Ministério Público Federal no dia 4 de fevereiro último 
– há 2 meses. Ontem, após receber as informações 
finais que aguardávamos, propus a segunda ação de 
improbidade administrativa contra a ANCA e o Sr. Adal-
berto Floriano, com os mesmos pedidos formulados na 
ação anterior, ou seja, condenação dos réus a devolver 
o dinheiro, reconhecimento de ato de improbidade ad-
ministrativa, decretação da indisponibilidade dos bens 
e proibição de transferência de recursos federais.

Com isso, no que diz respeito à área de educação, 
aos convênios de educação celebrados com a ANCA, 
a atuação administrativa do MPF de São Paulo foi es-
gotada e agora estamos na fase judicial com as duas 
ações referentes aos 2 procedimentos existentes já 
propostas e com a determinação do bloqueio de bens 
já feita pelo juiz da causa.

Então, são essas as informações que eu teria a 
prestar a V.Exas. Trouxe todos os documentos refe-
rentes a essas duas ações. A cópia eu vou entregar 
ao Sr. Presidente.

Coloco-me à disposição dos senhores para for-
necer qualquer outro esclarecimento.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) – 

Agradecemos ao Sr. Sérgio Gardenghi Suiama, Pro-
curador da República do Estado de São Paulo.

Passamos ao período dos debates.
Com a palavra o Deputado Abelardo Lupion, autor 

do requerimento de realização desta reunião. S.Exa. 
dispõe do prazo de até 5 minutos.

O SR. DEPUTADO ABELARDO LUPION – Sr. 
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle, Deputado Silvio Torres, antes de mais nada, 
quero pedir a V.Exa. que encaminhe pedido para que 
todos os documentos trazidos pelos Procuradores se-
jam entregues às duas Comissões, porque são extre-
mamente importantes para que possamos adotar as 
medidas cabíveis.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) – 
V.Exa. será atendido.

O SR. DEPUTADO ABELARDO LUPION – Sras. 
e Srs. Deputados, Srs. Procuradores da República, 
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estamos tentando hoje, por intermédio da Comissão 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Câmara 
dos Deputados, mediar os conflitos agrários existen-
tes no País.

Esses conflitos agrários são de tal monta, que 
o Dr. Felício fez uma declaração extremamente pre-
ocupante no sentido de que há uma total farra com o 
dinheiro público e uma total conivência do Estado com 
as arbitrariedades.

Confesso que fiquei chocado com a sua decla-
ração, Dr. Felício. Imagino o que o senhor deve estar 
passando. 

O próprio órgão do Estado, o INCRA, que tem a 
obrigação de cuidar daquilo que lhe diz respeito, é o 
primeiro a ser conivente com a grilagem, com a ban-
didagem, com aqueles que querem destruir o meio 
ambiente da Amazônia, por meio de madeireiros – e, 
para mim, não são madeireiros, mas uma quadrilha 
que está assaltando o meio ambiente e os cofres pú-
blicos. Então, imagino o que o senhor deve estar pas-
sando, repito.

Quero, de público, fazer um reparo no pedido de 
convocação, dizendo que, se depender dos senhores, 
não temos o direito de ter nenhum tipo de dúvida quan-
to ao trabalho que fizeram nesse episódio. Então, em 
nome da Comissão, quero pedir desculpas por alguma 
falha que tenha ocorrido no requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) 
– Deputado, aproveito para fazer um esclarecimen-
to pertinente à fala de V.Exa. Os Procuradores aqui 
presentes foram indicados pelo Procurador-Geral, 
Antônio Fernando de Barros e Silva de Souza, como 
representantes da Procuradoria especificamente para 
esta audiência pública.

O SR. DEPUTADO ABELARDO LUPION – Obri-
gado, Sr. Presidente.

O que está acontecendo agora? Temos o com-
promisso de fazer com que o Estado Democrático de 
Direito seja preservado. Hoje estamos vendo, inclusive 
em razão da carta que tive a oportunidade de assinar 
junto com o Deputado Wandenkolk Gonçalves, que, 
especificamente no Estado do Pará, o Estado Demo-
crático de Direito está seriamente comprometido.

Vou encaminhar à Comissão alguns pedidos. 
Sr. Felício, a título de colaboração, gostaria de 

ter também o estudo feito por V.Sa.
Temos notícia de que, quando há uma invasão, 

a CONAB, por meio da Ouvidoria do INCRA, fornece 
cestas básicas para os invasores, ou seja, é conivente 
com as invasões. Então, vou pedir a convocação do 
Ministro da Agricultura e do Presidente da CONAB, 
para nos contarem como podem pegar cestas básicas 
destinadas a famílias carentes e distribuir para proje-

tos desse tipo e para invasores, que estão completa-
mente fora da lei. 

Vou pedir também a convocação do Ministro do 
Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, para que 
S.Exa. explique a ação do INCRA no Pará, que me pa-
rece muito esquisita. 

Um dia desses, eu estava em minha propriedade 
quando alguém que havia montado um pesque-pague 
e queria colocar uma placa na beira da estrada federal 
indicando a sua propriedade me procurou e perguntou 
se eu podia fazer alguma coisa para ajudá-lo. Eu disse 
que ele estava errado porque seu estabelecimento esta-
va dentro da faixa de domínio, onde é proibido qualquer 
tipo de construção. No entanto, os acampados podem 
colocar crianças de 2 ou 3 anos para serem atropela-
das na beira da estrada, podem colocar lonas pretas. 
Por isso, apelo para os Procuradores no sentido de 
que empreendam uma ação dura contra o DNIT, con-
tra a Polícia Rodoviária Federal, contra a Secretaria de 
Segurança Pública do Estado, para que eles não mais 
permitam acampamentos à beira da rodovia. 

A ANATEL também está permitindo que rádios 
comunitárias sejam usadas para convocar invasores 
de terras. Há várias denúncias nesse sentido, inclusive 
com BO nas delegacias. 

Em relação ao TCU, vamos pedir que o Tribu-
nal aceite imediatamente a documentação que V.Sa. 
vai deixar na Comissão, para que tome providências 
quanto ao INCRA. 

Outra coisa que muito me chocou foram as foto-
grafias de animais baleados de longe com armas de 
calibre baixo, o que faz com que eles só morram 10 ou 
15 dias depois de receberem os disparos. E não é um 
caso isolado. Isso já aconteceu com uns 400 animais. 
Ou seja, animais estão sendo atingidos na barriga com 
tiros de armas de baixo calibre e não morrem na hora, 
saem andando e vão morrer depois, em qualquer lu-
gar. Temos de comunicar às entidades de defesa dos 
animais esse fato, que é muito grave. 

Há outra coisa que considero extremamente gra-
ve e sobre a qual tive a oportunidade de, na semana 
passada, conversar com o Secretário Nacional de De-
fesa Animal. O Brasil conseguiu o status de zona livre 
de aftosa, o que é importantíssimo para a exportação 
da carne. No Pará, houve uma luta de anos para con-
seguir esse status. O Pará tem o segundo maior re-
banho do Brasil e, provavelmente, dentro de poucos 
meses, terá o maior rebanho do País e corre o risco 
de ser impedido de exportar sua carne, o que pode 
levar ao fechamento dos frigoríficos e à total falência 
do Estado, pois a economia paraense é, em grande 
parte, baseada na pecuária. 
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Atualmente temos um grande problema: não po-
demos vacinar o gado contra aftosa nas áreas inva-
didas, e temos de obedecer o programa nacional de 
vacinação. Se não pudermos vacinar nosso rebanho, 
a OIE vai punir o Pará e todo o Brasil, em conseqüên-
cia, os produtores rurais do País vão quebrar. Vacinar 
o gado é uma obrigação do proprietário, mas, em mui-
tos casos, ele não pode ter acesso aos seus animais 
porque suas terras foram invadidas. São mais de 100 
fazendas invadidas, que já têm reintegração de posse 
definida pela Justiça, mas o Estado está se omitindo 
em fornecer força policial para cumprir o que a Justi-
ça determinou. Isso é muito grave. Portanto, urge que 
tomemos providências. 

Vimos hoje nos noticiários que 12 homens forte-
mente armados que estavam saqueando pessoas nas 
estradas, com bonés e camisetas do MST, foram presos. 
Hoje eles estão armados, simplesmente bloqueando a 
entrada de propriedades rurais na beira da estrada. E 
onde está a polícia? O que a polícia está fazendo? 

Se eu for encontrado com um canivete de 4 cen-
tímetros, sou punido. Agora, eles podem! Temos filmes 
que foram apreendidos com eles pela Polícia Federal e 
pela Polícia Rodoviária. Eles podem andar com armas 
de grossos calibres na beira de rodovias. Então, se o 
Estado de Direito não está ameaçado, quero que me 
digam o que é Estado de Direito. Temos conhecimento 
de arsenais – e já passamos essa informação para as 
autoridades competentes -, armas de grosso calibre, 
que estão em propriedades invadidas onde ninguém 
entra, e que estão dentro de assentamentos em que 
ninguém também entra. 

Ouvimos o Sr. Stédile, no Pará, declarar que ali 
seria o Estado ideal, convocando os Presidentes de 4 
países da América Latina, para fazer no fórum social o 
Estado baseado nas FARC. Inclusive, as Polícias que 
estavam presentes nesse encontro detectaram elemen-
tos das FARC querendo fazer suas bases aqui. 

Ora, nós já pedimos, por intermédio da Comissão, 
uma reunião com o Ministro da Justiça, Tarso Genro, 
e com o Ministro da Defesa, Ministro Nelson Jobim, 
porque precisamos saber o que está acontecendo. É 
um Estado da Federação em que é preciso ser preser-
vado o Estado de Direito. E a conivência da Governa-
dora com esses movimentos anarquistas, com esses 
movimentos de guerrilha é patente, como temos visto 
em todos os jornais. 

Então, tomaremos as providências e gostaríamos 
de ter o apoio do Ministério Público, que é um braço 
da sociedade e responsável por denunciar tudo aquilo 
que extrapola a lei. Ninguém está acima da lei, ninguém 
pode tomar a lei em suas mãos e decidir o que fazer 
em detrimento de outrem. Precisamos da parceria com 

o Ministério Público, para podermos denunciar esses 
graves problemas que estão acontecendo em vários 
Estados, principalmente no Para, e coibir o abuso. 

É muito importante deixar claro às autoridades 
que, se no dia 17, houver qualquer tipo de excesso no 
Estado do Pará, vamos pedir a adoção das medidas 
necessárias no âmbito do Legislativo e do Judiciário. 
Estaremos agindo dentro da lei, e não podemos admitir 
que ninguém passe dos limites da lei. 

Eu gostaria que V.Sa. se pronunciasse depois 
sobre esse assunto e que estabelecêssemos essa 
parceria. Colocamo-nos à disposição nesta Casa, para 
que possamos, de uma vez por todas, acabar a farra 
com o dinheiro público. E esse é o nosso papel. Nós 
somos um órgão fiscalizador. 

Desculpe-me por me exceder um tempo, Sr. Pre-
sidente, mas havia muita coisa para ser falada – e ain-
da haveria muito mais a dizer, mas vou deixar para o 
momento dos debates.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) 
– Deputado Abelardo Lupion foi concedido a V.Exa. o 
tempo regimental destinado ao autor do requerimen-
to e também o do Deputado Ronaldo Caiado. Por isso 
V.Exa. falou por 12 minutos.

O SR. DEPUTADO ABELARDO LUPION – Isso 
é uma honra para mim. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) – 
Vou passar a palavra ao Deputado Eduardo Sciarra, 
próximo orador inscrito. Em seguida, Deputados Naza-
reno Fonteles e Deputado Zenaldo Coutinho.

O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA – Que-
ro cumprimentar o Presidente da Comissão de Fisca-
lização Financeira e Controle, Deputado Silvio Torres, 
os nossos convidados, os Procuradores da República 
dos Estados do Rio Grande do Sul, do Pará e de São 
Paulo, as Sras. e os Srs. Deputados e dizer que esta-
mos acompanhando com bastante interesse e aten-
ção, nos últimos meses, a mobilização do Ministério 
Público Federal com relação a esses abusos que estão 
acontecendo em nosso País. 

Temos de louvar que medidas têm sido toma-
das no sentido do cumprimento dos pressupostos da 
legalidade, do respeito à Constituição e do papel do 
Ministério Público também na apuração de desvios de 
recursos públicos, como tem acontecido na questão 
de repasses de verbas públicas, sob os mais variados 
disfarces, a movimentos que se dizem sociais, ou até 
podem ter sido movimentos sociais no passado, mas 
que, com certeza, hoje não são mais, porque extrapo-
lam toda e qualquer ação que diz respeito à Constitui-
ção, usam de forma inadequada recursos públicos, a 
ponto de também se imiscuírem em outras questões 
contrárias ao interesse nacional. 
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Há uns 20 dias, um braço do MST, a Via Cam-
pesina, fechou a Ponte da Amizade, situada entre o 
Brasil e o Paraguai, para fazer uma manifestação favo-
rável ao pleito do Governo do Paraguai na revisão do 
contrato da Itaipu. Trata-se de entidade que se diz do 
movimento social, que usa recursos públicos federais 
– e acho que, em alguns casos, até estaduais – para, 
na sua ação ideológica e desrespeitadora da lei, fazer 
manifestações como essa e como as que tem feito ao 
invadir laboratórios de pesquisa, entidades e prédios 
públicos, como fez na Câmara Federal o MLST, do 
Sr. Bruno Albuquerque Maranhão, que, por acaso, é 
também o Coordenador-Presidente da ANARA, uma 
dessas cooperativas ou ONGs que receberam recursos 
federais para usar em apoio a ações ilícitas do MST. 

Quero dar um testemunho, porque fui Relator, na 
Comissão da Agricultura, de proposta de fiscalização e 
controle. Essa proposta foi aprovada pela Comissão, e 
temos um livro que relata isso. Depois vou distribuí-lo 
aos Procuradores. É importante passarmos a experiên-
cia que vivemos durante um ano, quando fiscalizamos 
e acompanhamos um episódio ocorrido no Paraná, no 
Município de Cascavel, na invasão da Syngenta.

A Syngenta é uma multinacional que tem uma 
estação experimental em Cascavel. O MST invadiu 
uma área que nem tem o módulo mínimo de utiliza-
ção para assentamento e reforma agrária. A área foi 
invadida por 3 vezes, com a conivência do Governo do 
Estado Paraná, que também não faz as reintegrações 
de posse – só o fez por 2 vezes e, na realidade, com-
binado com o MST, porque existe uma multa pessoal 
para o Governador caso ele não faça, determinada 
pela Justiça.

A terceira invasão resultou na morte de duas pes-
soas, no conflito com os seguranças contratados pela 
empresa. Morreu um segurança e um líder sem-terra, 
que, por acaso, era funcionário da Fundação Univer-
sidade Federal do Paraná, que, por meio de convênio 
com o FNDE, repassava recursos do Ministério da 
Educação para finalidades que, segundo constatamos 
ao averiguar, não tinham nada a ver com os propósitos 
para os quais os recursos foram entregues. 

Fizemos uma abordagem sobre esse e vários ou-
tros casos no relatório da PFC, que foi aprovado pela 
Comissão. Levantamos informações no INCRA, no Mi-
nistério Agricultura, no Ministério do Desenvolvimento 
Agrário e no Ministério da Educação, para verificar se 
existia algum convênio. Colocamos todas essas infor-
mações no relatório e nas recomendações finais. Para 
esses movimentos ditos sociais, essas lideranças, es-
sas lutas são consideradas legítimas, mesmo quando 
ilegais, por entenderem que a terra é uma questão 
social e está acima de nossa Constituição. 

Fizemos um encaminhamento de sugestões ao 
final do trabalho. E gostaríamos de citar aqui rapida-
mente que, por exemplo, denunciamos ao Ministério 
Público Federal a omissão de agentes do IBAMA que 
foram fiscalizar a área que estava invadida pelos sem-
terra. E, na condição de Relator da PFC, fiz uma vis-
toria no local. É lógico que só consegui lá entrar com 
a Polícia Federal – pedi que ela me acompanhasse, 
porque uma comissão de Deputados Estaduais não 
conseguiu entrar ali porque eles não deixaram. Verifi-
quei crime ambiental sendo cometido pelos sem-terra. 
O IBAMA esteve na área e não tomou nenhuma pro-
vidência com relação a isso.

Também o Ministério Público Federal deve in-
vestigar crime de responsabilidade, porque pedimos 
informações à Sra. Marina Silva, na época Ministra do 
Meio Ambiente, que não nos atendeu.

Ao Tribunal de Contas da União, enviamos có-
pia do nosso relatório solicitando a investigação de 
diversos recursos repassados por meio de convênios 
com órgãos no Paraná – FUNPAR, INCRA. Aliás, nos 
últimos tempos, alguns líderes do MST foram designa-
dos para dirigir algumas Superintendências do INCRA. 
Conheço alguns casos.

Pois bem. Enviamos esse material para o Tribunal 
de Contas da União, para a própria CPI das ONGs e 
para o Ministério Público do Estado do Paraná, em ra-
zão da omissão do Governo Estadual. Fizemos mais: 
com fundamento na Resolução nº 373 do Conselho de 
Segurança da ONU, encaminhamos aos Ministérios das 
Relações Exteriores e da Justiça solicitação de envio 
do presente relatório e das denúncias dele decorren-
tes contra a Via Campesina – criada na Bélgica e que 
hoje tem sede itinerante na Indonésia – ao Comitê 
Permanente de Luta contra o Terrorismo, vinculado ao 
Conselho de Segurança da ONU, e aos Governos da 
Bélgica, Indonésia e Suíça. Isso porque reputo, sim, 
como ato de terrorismo o que tem sido feito por esses 
pretensos movimentos sociais.

Além disso, também encaminhamos ao Ministério 
Público Federal informações referentes às atividades 
ilegais e criminosas praticadas pelo MST e Via Cam-
pesina, e nominamos os líderes. Isso porque muitas 
vezes dizem que não conseguem identificá-los. Então, 
nominamos todos os que estavam presentes. Tenho 
fotos de quando vistoriei a área, quem me recebeu, 
quem falou em nome do movimento, quem estava 
lá nas áreas de crime ambiental. E isso também faz 
parte do processo instaurado em razão da morte de 
duas pessoas.

Estamos felizes em ver que o Ministério Público 
Federal está envolvido nessa questão, indo a fundo, 
porque não podemos ter duas categorias de cidadãos 
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no País. Todos temos de cumprir a lei. Todos! O Minis-
tério Público, vigilante do cumprimento da legislação, 
está fazendo seu papel. Ficamos felizes por isso.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) 
– Agradecemos ao Deputado Eduardo Sciarra a ma-
nifestação.

Com a palavra ao Deputado Nazareno Fonteles, 
do PT do Piauí, por 3 minutos, também prorrogáveis, 
como os demais.

O SR. DEPUTADO NAZARENO FONTELES – 
Sr. Presidente, espero ser tratado igualmente, como o 
Deputado Abelardo Lupion, até porque temos posições 
diferentes. É fácil os Procuradores compreenderem 
isso, porque até no Ministério Público, graças a Deus, 
existem posições diferentes, porque pessoas têm ide-
ologias, lado, posição. Essa é minha visão.

Sejam humanos no exercício de suas atividades, 
porque se, de fato, a lei fosse tão fechada, como al-
guns dizem, só haveria decisão no Supremo Tribunal 
Federal por unanimidade. E como é difícil haver! Não 
é verdade? Além das disputas entre primeira instância, 
segunda e última. Se é assim entre os magistrados, 
imaginem no Ministério Público.

Na condição de representante do povo, o que 
me incomoda é ver exatamente essa discriminação, 
tanto no Judiciário, como, muitas vezes, no Ministé-
rio Público, que atende com celeridade ao interesse 
dos ricos, dos poderosos, dos latifundiários, dos que 
oprimem, dos que desrespeitam os direitos humanos 
dos pequenos, dos que colocam um estado de ilega-
lidade para os pequenos poderem se autodefender 
ocupando terras inúteis para cumprir a função social 
da propriedade, como diz a Constituição. E eles têm 
direitos. Têm direito a emprego, mas nem a sociedade 
nem o Estado dão; têm direito à terra, mas não dão; 
têm direito à educação, não dão; têm direito à saúde, 
não dão; têm pelo menos o direito à alimentação, mas 
quando a CONAB vai matar a fome de um acampa-
do, isso é desrespeito à lei. Espero que não haja um 
membro do Ministério Público, que tem uma carreira e 
um dos melhores salários deste País, votado por esta 
Casa para exatamente prestigiar o Ministério Público, 
que, em 1988, ganhou uma autonomia que nunca tinha 
tido, que não olhe a Constituição de maneira ampla. O 
direito à alimentação é o direito à vida. As pessoas têm 
o direito de comer. Por isso hoje há o Bolsa-Família. E 
alguns desses que exploram, às vezes até com traba-
lho escravo... Aliás, se não me engano, o Dr. Sérgio, 
que tem também experiência nisso, poderia falar para 
nós como os donos dos canaviais nessa região de São 
Paulo tratam os que trabalham lá nos canaviais. 

Sou do Piauí. E aqui há um padre do Piauí que 
morou muito tempo na região de São Carlos. Os de-
poimentos que ele dá a respeito do que acontece na-
quela região são uma tristeza. 

Espero que o Ministério Público trate a questão 
como a lei pede e olhando o desrespeito a esses di-
reitos. O que diminui muito essa polêmica é que, às 
vezes, o direito, na visão das minorias que dominam 
o País, quando contrariadas, a culpa é dos pequenos. 
Longe de mim estar aqui legitimando qualquer falha. 
Por exemplo, estou vendo aqui no relatório do TCU, 
em contas das entidades: “contas regulares com res-
salva”. Isso todo dia. São assim também as contas dos 
Municípios, das Secretarias, dos Ministérios. Muitas 
ressalvas são formalidades que não condizem com a 
realidade. Não significam fraude. É que o convênio foi 
aplicado de outra maneira, porque a realidade é assim. 
As pessoas não têm sequer a instrução para colocar. 
E é preciso que o Ministério Público atue. Não é à toa 
que existe o instrumento do TAC. Por que se criou o 
TAC no Ministério Público? Então, o Ministério Público 
está desobedecendo à lei? Porque reconhece que há 
uma falha institucional dentro da legalidade, mas sabe 
que a realidade não permite o cumprimento automático 
e tem de fazer uma curva de suavidade entre a reali-
dade e a legalidade, para que surja compromisso dos 
atores sociais com a Constituição, que é um objetivo 
fim, mas não é uma realidade; senão, não haveria fome 
no País, não haveria analfabeto, sem-teto, sem-terra, 
sem-luz, sem-voz.

É muito importante que os Procuradores não 
sejam intimidados – essa é a palavra que quero di-
zer – pelos poderosos deste País, para que exerçam 
seu ofício com isenção. A sensação que tenho, bem 
como o Dr. Antônio, que disse que tinha recebido a 
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 
e que, segundo essa Comissão, realmente existem 
indícios da criminalização dos movimentos sociais do 
campo e das cidades. E sabemos que o Ministério Pú-
blico, constitucionalmente, pelo art. 127, tem o dever 
de defender os interesses sociais. É importante que o 
Ministério Público Estadual, a Brigada, o Poder Judi-
ciário e o Ministério Público Federal ponderem sobre 
isso quando vão tomar alguma decisão. 

É claro que cada um tem uma visão, mas estou 
lendo aqui o que a Comissão relatou. Então, quero 
saber se é uma orientação institucional do Ministério 
Público a busca dessa criminalização dos movimentos 
sociais ou se essa é uma ação voluntária ou individual 
de algum membro, pela sua visão, pela sua formação. 
É o que queremos apresentar. 

Na verdade, estou pontuando algumas coisas por-
que sabemos dessa grande defasagem. Por exemplo, 
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a soja transgênica entrou fraudada no Rio Grande do 
Sul, e não sei que ação foi feita pelo Ministério Público 
e o Judiciário. Esta Casa votou às pressas – eu votei 
contra – a Lei de Biossegurança, uma lei para legitimar, 
além de medida provisória. 

O Supremo Tribunal Federal tem uma ADIN do 
Cláudio Fonteles, de 2005. Como diz respeito aos trans-
gênicos, à Monsanto, à Syngenta, aos poderosos, às 
multinacionais, que ferem a soberania dominando as 
sementes neste País, não se julga a ação que mos-
tra que é inconstitucional a Lei de Biossegurança. A 
CTNBio não tem legitimidade para substituir o Minis-
tério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente e 
o Ministério da Saúde com a ANVISA. 

Quero dizer que minha formação é médica. Sou 
médico, professor universitário. Não sou do campo do 
Direito, mas tenho o dever de estudar porque sou um 
legislador e me preocupo evidentemente em verificar 
os lados da constitucionalidade em relação à realidade, 
mas também com uma visão humana, porque somos 
humanos e precisamos tratar com ponderação as si-
tuações. Esse caso da soja é um exemplo. E o julga-
mento da Lei de Biossegurança pelo Supremo mostra 
uma omissão da Corte maior deste País, porque fere 
interesses dos poderosos. 

Tenho que aproveitar a audiência para dizer que 
não é apenas com o Ministério Público que tenho essa 
queixa. Quando chego ao Ministério Público Estadual, 
verifico que seu titular não mora no lugar, como man-
da a Constituição, ausenta-se nos finais de semana e 
não fiscaliza, de fato, os delitos que ocorrem lá. Não é 
uma verdade? Os juízes também. 

Então, estou apenas mostrando que, na hora 
de atirar a pedra na pecadora, lembrando bem o mo-
mento evangélico de Cristo, há que se ter limpado 
bem a consciência, para se fazer o julgamento à altura 
do caso. Senão, não estão cumprindo com a função 
constitucional nobilíssima que a Constituinte de 1988 
deu ao Ministério Público, e que tanto queremos que 
de fato faça o melhor. 

Por último, fico intrigado com a maneira de se 
abordar essa questão da terra. Aí não estou falando 
apenas de Ministério Público. O caso do Pará, por 
exemplo, como abordou Dr. Felício, pelo que entendi, 
o grande fraudador é o grande madeireiro, é a turma 
que consegue corromper os processos de assenta-
mento, transformando-se numa espécie de assenta-
mento laranja que viola o meio ambiente – essa que é 
a verdade -, e eles enriquecem, locupletam-se e ainda 
colocam a culpa em terceiros, como faz a Monsanto, 
que, como sabe que o transgênico contamina as la-
vouras não-transgênicas, fica numa proximidade de 
contaminação; depois disso, entra na Justiça contra 

o inocente que não aceitou usar semente transgênica 
na sua lavoura. 

O Ministério Público precisa ter cuidado com isso. 
No Brasil, como as sementes transgênicas estão aí, 
começam a contaminar. Daqui uns dias, os Procura-
dores serão chamados para defender o interesse de 
quem está desrespeitando o patrimônio, conforme 
consta da Constituição. Fiz questão de deixar bem 
aqui o art. 225:

“Art. 225 – Todos têm direito ao meio am-
biente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao poder público e à co-
letividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações.

§ 1º – Para assegurar a efetividade desse 
direito, incumbe ao poder público:

I – preservar e restaurar os processos 
ecológicos essenciais e prover o manejo eco-
lógico das espécies e ecossistemas;

II – preservar a diversidade e a integrida-
de do patrimônio genético do País e fiscalizar 
as entidades dedicadas à pesquisa e manipu-
lação do material genético;”

No caso, a CTNBio não está cumprindo com o 
seu dever.

“III – definir em todas as unidades da Fe-
deração os espaços territoriais e seus compo-
nentes a serem especialmente protegidos...” – 
o que não ocorre plenamente neste País, pois 
se desrespeita este artigo da Constituição, que 
tem 20 anos -;”...vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade dos atributos... 
IV – exigir, na forma da lei..”.

Não vou ler o restante. É só para mostrar, Sr. 
Presidente e caros Procuradores, palestrantes, que 
é preciso ter prioridade na justiça social. São os me-
nores que têm que ser protegidos pelo Poder Públi-
co, incluindo o Poder do Ministério Público e todo o 
Legislativo. Eles são os injustiçados. A lei tem que 
atuar para todos, mas deve prevalecer o princípio da 
proporcionalidade. Sabemos que o grande tem advo-
gado, tem dinheiro para se defender e muitas vezes 
anular decisão de juízes, como recentemente aconte-
ceu com um juiz totalmente desmoralizado neste País. 
Sabemos que ele mexeu com um “grandão”. E aí até 
o Supremo deu uma...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) – 
Conclua, Deputado. V.Exa. já falou mais do que o De-
putado Abelardo Lupion, para compensar.

O SR. DEPUTADO NAZARENO FONTELES – 
Eu vou concluir, Sr. Presidente. Eu tinha que falar pelo 
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menos para compensar. Como represento os pequenos, 
eu tenho, pelo menos, esse direito, para compensar 
um pouco aqui os que representam os grandes.

Obrigado. Encerro por aqui.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) – 

V.Exa. teve o mesmo tempo que o Deputado Abelardo 
Lupion e depois terá oportunidade de fazer a réplica 
ou a tréplica, conforme prevê o Regimento.

Passamos agora a palavra ao Deputado Zenaldo 
Coutinho, que terá a tolerância de todos para fazer a 
sua exposição.

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO – 
Na mesma direção do Deputado Nazareno, que falou 
no princípio da proporcionalidade – certamente vou 
desagradar aos 2 lados -, eu também gostaria de um 
tempo diferenciado. 

Eu quero cumprimentar os eminentes Procurado-
res, o Procurador do Pará, Dr. Felício Pontes, e registrar 
que, no Pará, o Ministério Público tem tido uma inten-
sa atuação na busca da proteção dos direitos. Quero 
evidenciar que o Ministério Público tem sido receptor 
de demandas dos movimentos sociais, tem tido sen-
sibilidade social, mas, também, obviamente, tem tido 
o cuidado com a proteção da lei. Nós estamos num 
Estado de Direito. Se nós ficarmos com o pinhão do 
grande ou do pequeno, em descumprimento da lei, isso 
certamente será agressivo à nossa democracia. 

E justamente porque eu disse que não vou agradar 
aos 2 lados, eu começo logo dizendo que sou a favor 
e defensor da PEC do trabalho escravo. O Estado do 
Pará tem sido palco permanente da violação dos direi-
tos dos trabalhadores. Nós temos tido muito trabalho 
degradante, sobretudo com os nordestinos que para lá 
emigram, como bem falava o Dr. Felício. Nós temos no 
Pará um processo migratório que é constante, intenso 
e dramático. Nossa estrada de ferro leva o minério do 
Pará para a exportação, através de São Luís, e traz 
de volta legiões de pobres nordestinos, principalmente 
maranhenses, na expectativa de terem uma qualidade 
de vida razoável no nosso Estado. Isso é dramático.

Por outro lado, também – por isso que eu disse 
que não ia agradar aos 2 lados -, o nosso Estado tem 
vivido um profundo agravamento dos conflitos agrários 
com invasões absurdas e desnecessárias, Deputado 
Nazareno. Por que desnecessárias? Talvez V.Exa. não 
saiba, nem tem obrigação de saber porque não é no 
seu Estado, é no Pará. Mas já temos adquirida, pelo 
Poder Público, para fins de assentamento, terra para 
201 mil famílias, que não estão assentadas. Há terra 
disponível, adquirida pelo Poder Público, para assen-
tar 201 mil famílias, e não estão assentadas. Enquanto 
isso, propriedades produtivas, à beira do asfalto, estão 
sendo invadidas com violência.

O setor produtivo do Pará está vivendo momentos 
de grande angústia e mobilização, o que também me 
preocupa. Cerca de 100 mandados judiciais de rein-
tegração não cumpridos – omissão da Governadora 
que ensejou inclusive uma manifestação do próprio 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, conclaman-
do o cumprimento dos mandados judiciais, das ordens 
judiciais. E não há de se argumentar que se goste ou 
não. São ordens judiciais. Portanto, cabe ao Poder Pú-
blico, ao Executivo, cumprir o que o Poder Judiciário 
manda, porque nós estamos em um Estado de Direito 
Democrático. Eu quero que o meu direito seja resguar-
dado tanto quanto o de todos os outros Parlamentares 
e representantes nesta Casa como fora dela. Para isso, 
é necessário que se cumpra ordem do Judiciário.

Não podemos viver em um Estado onde as opi-
niões e os subjetivismos sejam maiores do que o in-
teresse geral da sociedade, que está expresso na lei 
e no cumprimento dela, porque nem sempre é na lei. 
Muitas vezes é na jurisprudência. Mas é no cumpri-
mento da norma, é no cumprimento do direito que a 
Justiça será alcançada.

Tenho-me preocupado com o que o Estado tem 
vivido, inclusive com o uso abusivo de determinados 
programas. Eu, por exemplo, lembro-me de que, em 
2006, fazendo caminhadas no interior do Estado, em 
pleno período eleitoral, vi que inventaram – porque não 
estão fazendo assentamentos nessas áreas já adqui-
ridas – fazer assentamentos em áreas ribeirinhas. As 
pessoas estão lá, são comunidades tradicionais, mas 
entram em um programa de reforma agrária, criam 
RESECs, etc.

Eu vi – ninguém me contou; estava caminhando 
em Oeiras do Pará – um grupo grande de funcionários 
do INCRA fazendo, em agosto de 2006, cadastramento 
para a criação de uma RESEC, porque iam distribuir 
casas e equipamentos para os moradores ribeirinhos. 
Aliás, isso foi generalizado no Baixo Tocantins, no Ma-
rajó e agora já alcança o Baixo Amazonas. Estavam lá, 
fazendo cadastro, em agosto e setembro. Quer dizer, 
era compra de voto, era um negócio deslavado que 
estava sendo feito.

Em 2008, já não era mais só o cadastro. Era a 
distribuição de casas. Fazendo casas. Municípios com 
mil casas, 600 casas, distribuindo rabetas, lanchas, 
casas de farinha. Bem, poderíamos dizer: “Esse é um 
programa muito bom”. Tirando o crime eleitoral, seria 
um programa social muito bom.

Tenho recebido denúncias sucessivas – para o 
meu amigo Dr. Felício, vou transmitir essas denúncias 
– de que essas casas que estão sendo construídas 
com aqueles 10 mil reais são superfaturadas. Estão 
roubando o dinheiro do trabalhador, do ribeirinho. Es-
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sas casas estariam sendo feitas com material de pés-
sima qualidade. E mais: junta-se a denúncia – isso 
trazido a mim por pessoas do interior – de que have-
ria uma empresa por trás, que seria a concentradora 
das obras. As associações são induzidas, levadas e 
obrigadas a fazer esse contrato, sob pena de não ter 
liberado o dinheiro. Além do superfaturamento denun-
ciado e de ter uma empresa que está por trás dessas 
construções, ainda haveria, no dinheiro do fomento, 
subtração de parte desses recursos para a associa-
ção. Não ficariam também os recursos todos – 2 mil 
e poucos reais – disponibilizados aos trabalhadores, 
o que é, mais uma vez, uma denúncia grave sobre o 
desvirtuamento da finalidade do programa, além do 
que estariam havendo apropriações desses recursos 
públicos por terceiros.

Gostaria de registrar que, por exemplo, a Lei da 
Biossegurança, se não me falha a memória, foi uma 
medida provisória do Governo atual. Não foi, Deputa-
do Nazareno?

(Intervenção fora do microfone. Inaudí-
vel.)

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO – Foi 
uma medida provisória do Governo Lula!

Eu, que sou opositor ao Governo Lula, estou regis-
trando para V.Exa., que é do Governo, é do PT! É bom 
registrar que foi o seu governo que fez. Em que pese 
haver discussões ainda sobre questão científica.

Quem faz essas pesquisas no Brasil? A EM-
BRAPA.

Deputado Silvio Torres, até seria bom que come-
çássemos a aprofundar esses debates institucionais 
com a própria EMBRAPA, um centro de pesquisa avan-
çadíssimo. Não sou a favor nem contra transgênicos, 
mas, se houver algum risco à saúde ou ao meio am-
biente, é preciso acabar com essa questão. 

Não tenho banda nessa história. A minha banda 
é a defesa do meio ambiente e da saúde. E, caso não 
haja nada nocivo, que se plante, se for para o desen-
volvimento do País.

Por fim, agradeço a todos a atenção. Para não 
exceder no tempo, quero registrar que, neste País com 
tamanha complexidade, talvez o Pará seja o Estado 
mais complexo em razão de todos os agentes que dele 
participam. Para agravar, lá ainda temos as guseiras 
do Maranhão.

Não sei se os senhores sabem, mas consegui-
mos reduzir em 60% o desmatamento no Município de 
Paragominas. Temos tido uma atuação muito intensa, 
em parceria com o Ministério Público, o IMAZON e a 
TNC. Estamos agora fazendo validação do que é de-
tectado no satélite, para identificar, na hora, o local e o 

agente do desmatamento. Pois saibam que, dos 40% 
dos desmatamentos que não ocorreram, 2 foram em 
propriedades vizinhas ao município, ou seja, de pes-
soas que não vivem lá. Oitenta por cento do desma-
tamento ocorreu em assentamentos onde produzem 
carvão para as guseiras do Maranhão. Oitenta por 
cento! Esse é um dado grave.

Já se tentou fazer, inclusive, um ajuste com os 
Municípios da Belém-Brasília e as guseiras, para re-
florestamento na região. Elas não aceitam. Querem 
plantar lá, mas querem usufruir do carvão da floresta 
amazônica, do Pará. 

É mais um dado que trago, identificado por meio 
desse convênio entre IMAZON e TNC. Há um docu-
mento oficial sobre esse desmatamento por causa do 
carvão para as guseiras do Maranhão. Acho que isso 
pode ensejar, com ajuda do próprio Ministério Público, 
nova investida nos municípios da região e às guseiras 
do Maranhão, no sentido de conseguirmos investimen-
tos para reflorestamento.

Muito obrigado a todos e desculpem-me ter-lhes 
tomado o tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) 
– Agradeço ao Deputado Zenaldo Coutinho a inter-
venção.

Uma vez que não estão presentes os demais 
Deputados inscritos, passarei a palavra aos convida-
dos. Vou iniciar pelo Dr. Felício, que deseja falar em 
primeiro lugar.

O SR. FELÍCIO DE ARAÚJO PONTES JÚNIOR 
– Como receio perder o voo, talvez tenha de sair mais 
cedo. Por isso pedi para falar em primeiro lugar.

Este debate aprofundou-se muito com as pala-
vras dos Deputados.

Inicialmente, registro que nós 3 nos restringi-
mos ao requerimento apresentado. Então, trouxemos 
as informações que, diretamente, responderam a ele, 
ou seja, no sentido – o Deputado Abelardo Lupion fez 
a retificação – de que fosse apurada a omissão do 
Ministério Público Federal diante das denúncias de 
repasse de recursos indevidos ou mal aplicados às 
entidades ligadas ao Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra.

A nossa resposta veio provar que não há omis-
são. Muito pelo contrário. As ações estão propostas, 
os bens estão bloqueados. Por conta disso, no próprio 
Estado do Pará, houve completa paralisação do pro-
grama de reforma agrária que defendemos.

Por isso, Deputado Nazareno Fonteles, não nos 
pronunciamos sobre outros aspectos do nosso cotidia-
no. Por exemplo, no Estado do Pará, a Procuradoria da 
República tem a pecha de ser a campeã em termos de 
processos contra fazendeiros que praticam o trabalho 
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escravo. Não há nenhum lugar no Brasil com número 
tão grande de fazendeiros processados, alguns deles 
também com os bens bloqueados. Digo ainda: essa 
ação somente não foi mais constante por 2 motivos. 
Primeiro porque o Judiciário demorou muito tempo 
para discutir se a competência desse crime era ou não 
federal. Isso fez com que entrássemos com a ação e 
tivéssemos de parar. Qualquer advogado conseguiria 
fazer a paralisação dessas ações no primeiro momento 
em que fosse proposta. Para a ação, leva a coisa para 
cima, TRF, STJ, STF, a fim de que se pudesse decidir 
se isso era competência federal ou estadual. Perde-
mos muito tempo nessa história. Isso só foi decidido, 
de uma vez por todas, pelo Supremo, há 2 anos, há 1 
ano e pouco – acho que não chega nem há 2 anos -, e 
já temos as maiores condenações de fazendeiros por 
trabalho escravo do Estado do Pará. Segundo é que 
o Ministério Público Federal depende essencialmente, 
para seu sucesso nas ações, dos outros órgãos públi-
cos federais. Ele depende da Polícia Federal. Se não 
tivermos uma Polícia Federal forte, não teremos um 
Ministério Público Federal forte. Dependemos do IBA-
MA, do INCRA, da CGU, do TCU, enfim, dependemos 
de todos os órgãos de controle deste País. Todas as 
ações realizadas convergem para nós, para o Ministé-
rio Público Federal, para que possamos processar as 
pessoas que cometem esses desvios, esses crimes.

Isso faz com que a nossa ação em relação ao IN-
CRA seja toda no sentido de fortalecê-lo, de defender 
a sociedade. Quando estamos pedindo que o dirigente 
do INCRA no Estado do Pará seja afastado de suas 
funções e seus bens bloqueados, estamos defendendo 
a reforma agrária da pessoa que deveria ter a função 
primordial de executá-la. Então, muitas outras ações 
do Ministério Público Federal, que não foram levadas 
a cabo por nenhum de nós 3, são no sentido de pro-
mover a reforma agrária, de fazer com que também 
as pessoas que cometem crimes – sejam elas produ-
tores rurais, sejam trabalhadores sem terra – possam 
ser levadas ao banco dos réus.

O Deputado Zenaldo Coutinho nos traz algumas 
informações extremamente relevantes para a nossa 
consideração.

Um dos fatores também necessário a ser leva-
do em consideração no Estado do Pará é a questão 
das guseiras. Elas hoje são consideradas as maiores 
empresas responsáveis pelo desmatamento na área. 
Hoje, neste momento, há uma ação, ao lado do Muni-
cípio de Paragominas, em Nova Esperança do Piriá, 
do IBAMA com a Polícia Federal, com a Polícia Am-
biental do Estado no sentido de coibir as ações ilegais 
de desmatamento. Todas as madeireiras do município 
estão fechadas, lacradas, bloqueadas por ilegalidade 

na extração de madeira. Na região, todos os fornos 
para feitura, para realização do carvão estão destru-
ídos, o que está acontecendo neste momento. Esse 
é um fator que pode ajudar esta Comissão a pensar 
nesse modelo de desenvolvimento que vem trazendo 
destruição ambiental e, o que é pior, não vem aumen-
tando a renda da população do Estado do Pará. Se 
isso acontecesse, pelo volume de recursos aportados 
não só no Orçamento votado nesta Casa, mas tam-
bém pelas ações empresariais, como da Vale e das 
principais guseiras da região, deveríamos ter o Índice 
de Desenvolvimento Humano melhor do Brasil, mas 
temos um dos piores. Em algumas regiões – o pior de 
todos está no Nordeste -, é pior do que nos municí-
pios do Nordeste. 

Por que isso acontece? Por que temos um volu-
me de recursos muito grande aportados? Hoje posso 
chegar a esta Casa e dizer que não precisamos de 
dinheiro para a reforma agrária, que os recursos alo-
cados seriam suficientes para fazê-la pelo menos no 
Estado do Pará. Quando comecei minha carreira, era 
o problema que se enfrentava há 12 anos. O problema 
de se fazer reforma agrária é que não havia dinheiro 
para nada. Não havia dinheiro para construir estradas, 
nem para assistência técnica, nem para fazer com que 
o assentado tivesse de derrubar as árvores, entregar 
suas árvores – o preço de 20 reais para uma árvore 
de mogno e não o metro cúbico – ao madeireiro para 
que ajeitasse a estrada, para que a produção de arroz, 
de feijão fosse escoada até o município mais próximo. 
Hoje não seria preciso estar mais nessa situação. A 
alegação do INCRA naquele tempo – e era verdadei-
ra – era no sentido de que não havia dinheiro para 
implementação desses projetos. Hoje temos dinheiro 
para implementação do projeto, e o assentado conti-
nua à mercê desses madeireiros ou de algum fazen-
deiro que esporadicamente tenha um pouco mais de 
coragem e compre o lote ou parte dele para fazer a 
produção agrícola.

Essas informações são importantes serem trazi-
das para que possamos pensar que a atuação minis-
terial se faz sempre no sentido da legalidade. É claro 
que cada um de nós aqui tem história. Eu venho de 
um centro de defesa de direitos humanos, cada um 
de nós veio de uma situação diferente, mas não há 
qualquer palavra de cunho ideológico que possa ser 
usada numa ação judicial para convencer um juiz a 
fazê-lo. Há que se dizer o fato e em que foi que con-
trariou a norma legal. Por mais que estejamos numa 
ideologia ou noutra, isso não convence o juiz. E ainda 
que o convença na primeira instância, cai no TRF, em 
Brasília, no dia seguinte, uma decisão que possa ter 
apenas o conteúdo ideológico presente.
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O Deputado Nazareno também se refere a um 
processo muito drástico para todos nós, no Estado do 
Pará: a grilagem de terra.

Faço parte de uma comissão, criada pelo Tribu-
nal de Justiça do Estado do Pará, com alguns órgãos 
federais, estaduais e representantes de federações 
de agricultura do Estado – FAEPA e FETAGRI -, que 
tem apurado a grilagem de terra na região. O resultado 
deve ser anunciado formalmente daqui a pouco, mas 
posso lhes assegurar, do que já foi apurado e pode ser 
anunciado hoje nesta Casa, que o número de hecta-
res inscritos nos cartórios, no papel, no Estado, é bem 
maior do que a área do Pará.

Por outro lado, acho que muitos dos alvos hoje, 
não só do MST, mas também da FETAGRI e da FE-
TRAF, que começa a ter uma atuação muito forte no 
Estado do Pará, talvez estejam em cima desses papéis 
de propriedade rural não válidos. Isso vai ser preciso 
ser discutido numa ação judicial, mas há a limitação 
do Ministério Público Federal em abordar esse tema, 
porque a competência nesse fato é estadual e está 
clara.

Quando há algum bem da União, a atuação é nos-
sa. Mas os bens da União têm sido pequenos diante do 
volume de grilagem de terra do Pará em comparação às 
terras que poderiam realmente ser propriedades rurais: 
as que originalmente eram do próprio Estado.

Essa atuação do Ministério Público Federal fez 
com que, nos últimos 10 anos, conseguíssemos reto-
mar mais de 20 milhões de hectares de terras griladas 
que incidissem sobre alguma área federal. Mais de 20 
milhões de hectares voltaram ao Poder Público nes-
ses últimos 10 anos. Acredito que estamos chegando 
ao final dessa conta. As intervenções feitas em vários 
cartórios, inclusive de Altamira – que é o maior Muni-
cípio do Brasil, mas dizem que é do mundo -, podem 
ter dado cabo à grilagem, mas o passivo que se tem 
ainda é muito grande, sobretudo sobre essas áreas 
estaduais. Mas aqui fica a minha limitação.

Há muitas coisas que poderiam ser avisadas.

(Intervenção fora do microfone. Inaudí-
vel.)

O SR. FELÍCIO DE ARAÚJO PONTES JÚNIOR 
– Não. Algumas com ações discriminatórias, outras 
sem discriminatórias. Nós temos apenas o instrumen-
to das ações discriminatórias para poder comprovar 
que a terra é pública. Há outros instrumentos levados 
em consideração como, por exemplo, o mais fácil de-
les todos: a terra indígena. Se temos aquilo plotado 
sobre uma terra indígena, aí não há como não existir 
nenhum transpasse.

Mas a coisa era tão flagrante no Estado do Pará, 
Deputado Nazareno, que encontramos em alguns car-
tórios apenas o fato de a pessoa chegar lá, geralmen-
te fazendeiros, e dizer que queria colocar no livro de 
registro de imóveis que tal área era dela. E, às vezes, 
a área tal dizia: “a margem esquerda do Rio Amazo-
nas” – o Deputado Zenaldo Coutinho sabe bem disso. 
Pode colocar em qualquer lugar. Não havia margem 
esquerda. Onde se quiser que essa propriedade seja 
constatada, está na margem esquerda do Rio Ama-
zonas. E muitas dessas margens esquerdas do Rio 
Amazonas incidirão sobre terras de assentamento, 
indígenas ou quilombolas. Aliás, o Pará tem orgulho 
de ser campeão em regularização de terras quilom-
bolas no Brasil.

Temos aqui todo um arcabouço de outras ações 
judiciais em diversos campos que podem levar ao mes-
mo fim, que é o compromisso com a legalidade. 

O fato de termos paralisado a reforma agrária 
no Estado do Pará nos últimos 3 anos e as ações dos 
movimentos sociais é plena e clara indicação de que 
houve entendimento sobre a legalidade daquelas ações, 
de que aquilo era necessário e, portanto, obtivemos o 
respeito não só dos produtores rurais da região, como 
também do movimento dos trabalhadores rurais. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) – 
Eu deveria ter feito algumas perguntas antes, mas, a 
título de réplica, digamos assim, eu vou fazer algumas 
perguntas objetivas relativas aos meus comentários.

O senhor falou em 107 assentamentos com ir-
regularidades. Essas irregularidades são apenas for-
mais ou graves? 

Desejo ainda saber se o Governo do Estado do 
Pará tem algum tipo de programa próprio para as-
sentamento. Em caso afirmativo, como eles têm sido 
administrados? Existe também algum tipo de irregu-
laridade?

Quanto a resultados efetivos para os beneficiá-
rios, há algum estudo sobre isso? 

O Ministério do Desenvolvimento Agrário foi res-
ponsabilizado em alguma das ações? 

Por fim, os desmatamentos verificados sinalizam 
para o Ministério Público Federal algum tipo de coni-
vência do IBAMA ou do INCRA?

O SR. FELÍCIO DE ARAÚJO PONTES JÚNIOR 
– Deputado Silvio Torres, respondo-lhe com o maior 
prazer.

Antes eu gostaria de responder ao Deputado Ze-
naldo Coutinho que é do nosso conhecimento que al-
gumas casas estão sendo construídas nesses projetos 
de assentamento de forma irregular, especificamente 
na região de Oeiras do Pará, onde há uma reserva 
extrativista criada há pouco tempo. Demos início a um 
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procedimento mas, logo no início das apurações, le-
vamos o fato à Polícia Federal, por identificarmos que 
não se tratava mais de irregularidades formais ou de 
improbidade, mas de crime. Espero que a Polícia Fede-
ral conclua essa investigação o mais rápido possível.

Digo isso para afirmar que não temos conseguido 
fazer efetivo controle do dinheiro da reforma agrária. 
Apesar de todo o esforço desta Casa em alocar recur-
sos, eles não têm chegado à sua finalidade precípua. E, 
infelizmente, muitos desses desvios se dão por conta 
da atuação de servidores do INCRA. 

Acho que aqui há 2 problemas: o da improbidade 
e o do crime, que cabe a nós resolver, e o da falta de 
estrutura, do sucateamento do INCRA. Precisamos 
de um INCRA forte. Essa deveria ser a bandeira de 
luta não só dos trabalhadores rurais, como é todo o 
dia do Partido dos Trabalhadores, mas também dos 
produtores rurais, porque a falta de implementação 
da reforma agrária terá como consequência direta a 
intromissão, a ocupação das propriedades regulares 
desses produtores rurais. 

A meu ver, uma coisa está diretamente ligada à 
outra. Se não houver no Estado uma reforma agrária 
decente e verdadeira – e, repito, recursos temos para 
isso -, não haverá paz no campo, os produtores que 
estão na legalidade não conseguirão produzir no País. 
Exemplo disso, respondendo ao Deputado Silvio Tor-
res, é o dinheiro da assistência técnica. Outro fato, a 
meu ver, que precisa ser visto com muita cautela e com 
muita profundidade por esta Comissão é que 80% de 
uma propriedade da Amazônia não podem ser desma-
tados. Isso não quer dizer – e há vários projetos aqui 
nesse sentido, pedindo essa modificação -, numa falha 
de interpretação, que esse não-desmate, os 80%, que 
esse percentual seja improdutivo. Não o é. 

Onde houve exemplo de sucesso, Deputado Síl-
vio? Onde houve assistência técnica. Tenho vários 
exemplos pelas andanças que faço pelo Estado, mas 
um que se torna público e nacionalmente conhecido 
é o PDS – Projeto de Desenvolvimento Sustentável, 
uma das formas de reforma agrária feita pelo INCRA 
e desenvolvido no Município de Anapu, onde morreu a 
Irmã Dorothy, mais precisamente nos PDS Esperança 
e Virola Jatobá.

Cerca de 80% a 90% da renda extraída por es-
ses trabalhadores rurais não vêm dos 20% em que se 
pode fazer o corte raso, o desmate raso; está vem dos 
80% onde há produção, onde há floresta virgem. Por 
quê? Porque economicamente mais forte hoje nesse 
Estado é a produção de frutas, de óleos vegetais, que 
os nossos antepassados, Deputado Zenaldo Coutinho, 
sempre extraíram. Toda a produção de copaíba e an-
diroba, como dissemos, foi comprada pelas indústrias 

farmacêuticas e de cosmésticos – toda a produção. 
Tudo que se produz é comprado, e para produzir nós 
precisamos ter a árvore em pé. 

Mais do que isso: uma grande empresa norte-
americana, que detém mais ou menos o monopólio 
da cenoura, instalou-se dentro de Belém, num distrito 
chamado Icoaraci. O que eles foram fazer lá? O que 
eles estão fazendo lá? Comprando açaí. Onde é pro-
duzido o açaí? Não é na área de corte raso, dos 20%. 
Onde são produzidos a andiroba, a copaíba, a casta-
nha-do-pará e o cupuaçu? Na área da floresta. Mais do 
que isso: onde é produzido o cacau, que tem trazido 
ganhos extraordinários à região? É produzido na área 
que necessita de sombra, necessita de floresta. 

Então, é um erro, Deputado Nazareno, pensar 
que os 80% que não podem ser desmatados, que não 
podem ser objeto de corte raso, não podem ser utiliza-
dos. É daí que se extrai o sustento e o alimento para 
o nosso Estado. Cerca de 60% da produção nacional 
dos pequenos agricultores, da agricultura familiar, cor-
responde a comida que entra nos lares brasileiros. Há 
uma variação de 60 a 70%. A EMBRAPA e os outros 
institutos não conseguem chegar a um consenso em 
relação a isso. Mas isso prova que há uma saída, que 
há como aliar desenvolvimento econômico com pre-
servação ambiental na região.

Em Marabá – vejo aqui o Presidente do Sindicato 
Rural daquela região -, há um caso de sucesso extre-
mamente forte no mesmo assentamento e de desgraça 
no lote situado ao lado. Um cliente da reforma agrária 
disse que não aguentava mais a falta de infraestrutu-
ra na região. Resolveu então vender as castanheiras 
do seu lote de 45 a 50 hectares – o módulo rural na 
Amazônia é 100 -, toda a madeira existente ali, e partiu 
para uma agricultura mais tradicional do centro-oeste 
do Pará, ou seja, começou a plantar grãos. O do lado, 
seu vizinho, resolveu resistir. Isso aconteceu em Ipi-
xuna do Pará, Deputado Zenaldo Coutinho, meu co-
lega de banco escolar e de Universidade Federal do 
Pará, e às vezes, esqueço que S.Exa. desde aquela 
época, desde muito tempo, Deputado Federal. O que 
aconteceu ali? O que vendeu as árvores teve de sair 
da região porque a produtividade dele era tão pequena 
que não conseguia competir com ninguém. E abando-
nou o lote. Talvez até esteja nas fileiras, hoje, do MST 
ou de algum outro movimento local. Aquele que não 
vendeu está produzindo sabonete de óleo de casta-
nha do Pará, está produzindo cosméticos com fábrica 
artesanal própria, porque ele resolveu ser mais ou-
sado que todo os outros, não vender para a Natura o 
seu produto, produzir ele mesmo e vender o produto 
final. Esse continua hoje na região e diz que de forma 



Maio de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 21 21589 

nenhuma vai abandonar o lote recebido do projeto de 
reforma agrária. 

Então, o senhor veja, Deputado, que nós te-
mos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) – Eu 
peço que, se puder, o senhor responda às perguntas 
que fiz, se houver tempo, para passarmos aos demais 
convidados, porque já estamos avançados na hora.

O SR. FELÍCIO DE ARAÚJO PONTES JÚNIOR 
– Perdão. 

Sobre os 107 assentamentos na região de Santa-
rém, nós temos uma gama de irregularidades. Algumas 
foram irregularidades apenas formais, outras foram tão 
graves que os assentamentos precisaram ser descons-
tituídos. Houve um ato do novo Superintendente do 
INCRA na região excluindo aquele assentamento do 
mundo jurídico, já que não havia nenhuma condição 
de ele ser implementado. 

Eu acho que esqueci alguma coisa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) – 

Eu perguntei se havia algum programa do Governo do 
Estado para assentamento.

O SR. FELÍCIO DE ARAÚJO PONTES JÚNIOR 
– Há, sim. O ITERPA – Instituto de Terras do Pará lan-
çou, no início do ano, o seu programa de reforma agrá-
ria. Ele é mais ou menos igual ao que tem a reforma 
agrária federal, não se distancia muito daquilo. Para 
os que já são ribeirinhos, seringueiros da região, nós 
temos o projeto de assentamento agroextrativista, só 
de regularização fundiária. Em alguns outros casos é 
um projeto de assentamento mesmo e todos já nessa 
nova base.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) 
– Esses programas têm recursos federais ou esta-
duais?

O SR. FELÍCIO DE ARAÚJO PONTES JÚNIOR 
– A última informação que eu tive deles mesmos, da 
direção do ITERPA, era de que estavam tentando fazer 
um convênio com o INCRA para que nas terras públicas 
estaduais o assentamento fosse feito pelo Governo do 
Estado, com recursos do Governo Federal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) – 
Eu tinha perguntado para o senhor se o desmatamen-
to, esse excesso...

O SR. FELÍCIO DE ARAÚJO PONTES JÚNIOR 
– O desmatamento é uma coisa importantíssima, De-
putado Silvio Torres, para nós, porque no projeto de 
assentamento ele nos dá a dimensão do sucesso ou 
do insucesso desses programas. E nós monitoramos, 
através da mesma organização não-governamental 
que o Deputado Zenaldo Coutinho citou há pouco, o 
Imazon, todas essas regiões de uma forma bem rá-
pida. Quase todos os meses chegam ao computador 

de cada Procurador da República as fotos de satélite 
indicando o volume de desmatamento nessas unida-
des de conservação ou projetos de assentamento. O 
dado significativo que nós temos é o desmatamento, 
porque onde houve um incremento do desmatamento 
na área de reforma agrária, a reforma agrária não deu 
certo. As pessoas abandonaram os lotes ou estão lá 
vivendo em condições de penúria. São os casos em 
que, coincidentemente, o dinheiro que o INCRA repas-
sou para as entidades para fazer assistência técnica 
foi desviado. Onde não houve assistência técnica, o 
dinheiro desviado aumenta o desmatamento e o insu-
cesso do projeto. Onde a assistência técnica foi feita 
de maneira eficaz, o dinheiro foi bem empregado, não 
temos crescimento do índice de desmatamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) – A 
minha pergunta é se esse desmatamento descontrolado 
sinalizava alguma conivência de órgãos responsáveis 
pela fiscalização.

O SR. FELÍCIO DE ARAÚJO PONTES JÚNIOR – 
Eu vou contar essa última história e deixar que V.Exas. 
considerem se há conivência ou não.

Chegou-nos ao computador uma imagem mos-
trando que no assentamento tal, inclusive na região de 
Marabá, começou um processo de desmatamento muito 
forte nos últimos 15 dias. A imagem mostrou-nos que 
tantos hectares de floresta estavam sendo derrubados 
e até queimados. Pedimos ao IBAMA que fosse à re-
gião, autuasse os responsáveis, embargasse o desma-
tamento e nos indicasse quem eram as pessoas, para 
o processamento. Ele não foi na primeira semana. Na 
segunda semana também não foi. Na terceira semana 
chegou-nos uma nova foto por satélite mostrando que 
o desmatamento havia aumentado em 400 hectares 
na mesma área no período em que o IBAMA não foi 
ao local. Entramos com uma ação contra o IBAMA na 
Justiça Federal em Marabá. O juiz determinou que em 
24 horas o IBAMA fosse para lá. Qual foi a justificativa 
do IBAMA? Na primeira vez, que não tinha carro; na 
segunda, que o carro estava quebrado; na terceira, que 
não tinha gasolina; e na última, que não tinha como 
pagar diárias para os fiscais irem à região. 

Deixo a avaliação para os senhores.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) 

– Obrigado.
Passo a palavra ao Dr. Sérgio Gardenghi, a quem, 

antes de responder às indagações dos Srs. Deputados, 
gostaria de fazer algumas perguntas.

O senhor se referiu a centenas de milhares ou até 
milhões de usuários do Programa Brasil Alfabetizado. 
Esse é um dado nacional ou um dado do Estado? O 
senhor tem como precisá-lo?
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Em que regiões do Estado prevalecem as irre-
gularidades nesse programa? Há uma concentração 
específica no caso de São Paulo? Sabemos que há 
regiões de maior conflito e de maior número de pro-
gramas também para assentados.

A entidade presidida pelo Sr. Adalberto Floriano 
Martins, que foi responsabilizado, atua apenas no Es-
tado de São Paulo? Essa pessoa tem perfil profissional 
para assumir essa entidade? 

São as 3 perguntas que lhe faço.
O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – Vou 

começar respondendo suas questões e depois gosta-
ria de fazer um comentário ao que disse o Deputado 
Nazareno Fonteles.

Infelizmente não tenho os dados do Programa 
Brasil Alfabetizado para transmitir aqui, Excelência, 
porque minha atuação é restrita ao Estado de São 
Paulo e não tenho uma visão nacional do programa. 
O que sei é que em 2007, a partir da atuação da CPI 
das ONG’s, o MEC adotou como princípio geral a po-
sição de não mais celebrar convênios com ONG’s, em 
razão da dificuldade de fiscalização do cumprimento 
da execução desses convênios por entidades não-
governamentais. Então eles optaram, a partir de 2007, 
por fazer convênios preferencialmente com universi-
dades, prefeituras e governos estaduais. Mas não sei 
informar-lhe exatamente qual é o número de convê-
nios ou de pessoas beneficiadas pelo Programa Brasil 
Alfabetizado. Eu só sei que houve essa mudança de 
modelo de convênio.

Sobre a concentração das denúncias, também 
não tenho essa informação porque não tenho essa 
visão nacional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) 
– Não, minha pergunta é sobre a concentração das 
denúncias no Estado de São Paulo. 

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – São 
mais concentradas na capital do Estado, sem dúvida 
nenhuma. Aliás, é do próprio Tribunal de Contas da 
União a observação de que a ANCA não tem uma 
base territorial. Apesar de estar formalmente sediada 
na capital de São Paulo, a base territorial da ANCA e 
das várias entidades para quem ela transferiu esses 
recursos não é na capital de São Paulo. Até porque se 
trata de uma agência de cooperativas agrícolas. 

Está respondido?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) – 

Eu agradeço.
O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – Está 

bom. Quero então, em resposta ao Deputado Nazareno 
Fonteles, dizer que, particularmente, o Ministério Públi-
co Federal – tenho muito orgulho em dizer isso – tem 
sido uma instituição fortemente comprometida com os 

direitos fundamentais da pessoa humana, não apenas 
os direitos na área social e econômica, mas também 
direitos civis e políticos, e tem tido uma atuação, nos 
últimos anos, muito forte nesse sentido. Gostaria só 
de citar algumas das nossas ações. A ação recente 
proposta buscando responsabilizar os torturadores da 
ditadura militar; as ações existentes que foram pro-
vocadas, enfrentando inclusive as teses jurídicas de 
prescrição desses crimes, a Lei da Anistia, e tudo mais 
foram propostas pelo Ministério Público Federal. 

O Ministério Público Federal está fortemente en-
gajado no tráfico de seres humanos. O colega de Goiás 
e os colegas do Pará também têm uma forte atuação 
nessas questões. 

No que diz respeito ao combate ao trabalho es-
cravo, além desses casos que o Dr. Felício mencionou 
aqui, em São Paulo – V.Exa. mencionou o caso das 
canas -, eu fui uma das pessoas que convocou audi-
ência pública, na região, para discutir essa questão 
com representantes do Ministério Público do Trabalho, 
Delegacia Regional do Trabalho, representantes da 
Plataforma DHESCA e de movimentos sociais. Vale 
mencionar a atuação do Ministério Público Federal, do 
Ministério Público do Trabalho na questão do combate 
ao trabalho escravo de bolivianos em São Paulo. 

Em matéria de proteção a religiões afro-brasilei-
ras, religiões minoritárias, o Ministério Público Federal já 
propôs 3 ações, buscando responsabilizar a TV Record 
por aqueles programas evangélicos, discriminatórios 
e ofensivos, que são transmitidos à noite. 

Em matéria de rádios comunitários, nós entramos 
com uma ação coletiva, buscando o reconhecimento 
da atuação de rádios comunitárias, em razão da de-
mora do Ministério das Comunicações em conceder 
autorização de funcionamento. 

Em matéria de violência policial, o Ministério Pú-
blico Federal de São Paulo também atuou em relação 
aos mortos, em maio, vítimas da violência policial cau-
sada depois do episódio do PCC. 

Seria impossível mencionar todas as ações do 
Ministério Público Federal na área de proteção a direi-
tos, mas eu só queria fazer uma observação. Eu acho 
que a defesa do patrimônio público, especialmente no 
meu caso, em relação à educação, é, também, indire-
tamente, uma defesa de direitos fundamentais. É isso 
que nós 3 enfatizamos aqui desde o começo. Nós não 
podemos fazer nenhum tipo de discriminação quan-
do se trata de defesa do patrimônio público. Para nós 
não importa se foi uma entidade ligada ao Movimento 
dos Trabalhadores Sem Terra, ou se foi uma entidade 
ligada à bancada conservadora, enfim, a interesses 
conservadores. Para nós, não faz a menor diferença, 
na medida em que se trata de um patrimônio públi-
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co, mais especificamente aqui, no caso da educação, 
voltado para a promoção de um direito, com recursos 
escassos, como é o caso da educação. Para nós não 
faz nenhuma diferença. Eu não sei se o senhor estava 
aqui quando eu disse isso. Mas nós propusemos, no 
Programa Brasil Alfabetizado, ação de improbidade 
administrativa contra a Fundação Renascer. O que 
mostra, também, que nós não temos nenhum tipo de 
comprometimento no que diz respeito à nossa isenção 
na defesa do patrimônio público. 

Sou vinculado à promoção dos direitos humanos. 
A minha história é de defesa dos direitos humanos. 
Eu tenho lado nisso. Eu não sou imparcial no que diz 
respeito à defesa de direitos humanos. A minha im-
parcialidade diz respeito à atuação político-partidária. 
Nós não temos nenhuma coloração político-partidária 
no que diz respeito à defesa desses direitos. Mas nós 
somos partes, sim, sem dúvida alguma, no que diz 
respeito à defesa coletiva desses direitos, inclusive 
do patrimônio público.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) – 
Agradecemos ao Dr. Sérgio. Registramos a presença do 
Deputado Rômulo Gouveia, que é o 1º Vice-Presidente 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. 

Deputado Rômulo, nós lhe facultamos palavra, 
se V.Exa. quiser fazer uso dela. 

O SR. DEPUTADO RÔMULO GOUVEIA – Eu 
quero agradecer a V.Exa. e também pedir desculpas 
por só ter chegado no final da reunião, pois eu esta-
va na Subcomissão de Mudanças Climáticas. Eu não 
poderia deixar de parabenizar V.Exa. pela discussão e 
pelo trabalho que vem conduzindo nesta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) – 
Passamos a palavra, agora, ao último convidado, Dr. 
Antônio Carlos Welter.

O SR. ANTÔNIO CARLOS WELTER – Muito obri-
gado. Eu queria fazer uma singela e rápida colocação, 
repisando o que os outros 2 colegas já disseram sobre 
a atuação do Ministério Público Federal. E aí eu falo 
mais pela minha atuação pessoal no Estado do Rio 
Grande do Sul e pela atuação de alguns colegas. 

Eu não conheço o trabalho de todos os colegas 
do Brasil inteiro. Sequer conheço o trabalho de todos 
os colegas do meu Estado, porque são várias as ações 
propostas, várias as questões encaminhadas. 

Eu fiz aqui uma relação de alguns aspectos que, 
como acredito, pensa o Dr. Nazareno Fonteles, talvez 
sejam o outro lado da situação. 

Vou falar, por exemplo, da minha atuação en-
quanto Procurador da República. Eu trabalhei 3 anos 
na região de Criciúma, depois 2 anos em Novo Ham-
burgo e depois em Porto Alegre. Há 8 anos que atuo 
exclusivamente na área criminal. E nesse período, eu 

me deparei com várias situações que, de uma forma ou 
de outra, afrontaram o poder econômico. Eu trabalhei, 
de 2003 até o ano passado, na vara especializada em 
sistema financeiro e lavagem de dinheiro. Eu conduzi, 
junto com a Polícia Federal e o Juiz Federal da 1ª Vara, 
várias investigações contra crimes financeiros. Parti-
cipei de inúmeras operações, em Porto Alegre, sobre 
desvio de valores na faixa das centenas e milhões de 
reais para o exterior, que estão sendo perseguidos. 

Lá em Porto Alegre, para o Deputado ter uma 
noção, eu fiquei sabendo, no ano passado, que era de 
minha autoria o maior número de pedidos de coopera-
ção jurídica internacional para fora do País. Aliás, ligou-
me um colega de Brasília para, meio na brincadeira, 
reclamar que eu era o maior gastador de intérprete/
tradutor do País, porque eu tinha o maior número de 
pedidos de cooperação jurídica internacional para fora 
do País. Nessas ações, estamos buscando bloquear 
valores remetidos de forma irregular e clandestina 
para fora do País.

Mas afora esse aspecto que não diz respeito ao 
objeto da reunião de hoje, eu me lembro de várias 
ações que ajuizei contra depositários infiéis de arroz, 
em que o produtor rural, muitas vezes grandes pro-
dutores rurais têm dezenas, às vezes centenas de to-
neladas de arroz depositadas e que são desviadas. A 
CONAB representa ao Ministério Público Federal, nós 
denunciamos o depositário por essa conduta irregular. 
Eu lembro, ainda quanto aos depósitos da CONAB, na 
região de Bento Gonçalves, que nós temos situações 
de depósito de vinho que também foi desviado. Os 
colegas tomam providências.

Na questão da soja transgênica, essa situação 
eu acompanhei de perto, na época, com um colega 
de Santa Maria, Dr. Paulo Girelli. Eu lembro da frus-
tração que ele tinha com esse trabalho. Ele fez um 
trabalho muito forte para tentar impedir o plantio de 
soja transgênica em Santa Maria. Era o Dr. Paulo Gi-
relli, em Santa Maria, e o Dr. Juarez Mercante, em 
Passo Fundo. Eles fizeram um trabalho muito bom na 
questão da soja transgênica. E quando os resultados 
começaram a acontecer, veio a medida provisória di-
zendo que naquele ano podia. Aí foi aquela frustração. 
No ano seguinte, eles foram de novo – esse ano pode 
novamente. Aí deu um desânimo nos colegas. E agora 
pode plantar soja transgênica.

Eu acrescentaria a questão dos defensivos agríco-
las. Há alguns defensivos agrícolas que têm o seu uso 
permitido no Uruguai e proibido no Brasil. E a fronteira 
com o Uruguai é uma fronteira seca. Nós sabemos de 
proprietários rurais, que têm áreas no Uruguai e no 
Brasil, que, conforme o preço dos produtos estar me-
lhor de um lado ou do outro, cruzam para lá, cruzam 
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para cá. O que se dirá de produtos como defensivos 
agrícolas, que são introduzidos no território nacional 
e são vendidos no meu Estado! Nesse aspecto espe-
cífico, os colegas do interior têm várias ações penais 
pelo contrabando, pela venda, pela posse de defensi-
vos agrícolas de uso proibido. Eu lembro que partici-
pei de uma audiência, em que foram encontrados na 
residência de um produtor rural recipientes plásticos 
com um pó que seria misturado em água para ser uti-
lizado como defensivo agrícola. Trabalhamos nesse 
aspecto também. 

Eu lembro de uma outra atuação, cercada de 
uma tremenda polêmica, do colega Marcos Vinícius, 
em Uruguaiana. Correndo o risco de a memória falhar, 
isso foi em 2001 ou em 2002. Foi um dos primeiros 
grandes conflitos agrários ocorridos no Estado. O co-
lega teve participação muito importante para impedir 
um verdadeiro massacre, que se avizinhava. A Brigada 
Militar do Estado queria porque queria retirar os inva-
sores à força, e o conflito estava armado. E a atuação 
do colega Marcos Vinícius foi indispensável naquele 
momento. Ele mediou aquele conflito e fez com que 
os ocupantes saíssem da terra sem que houvesse a 
morte de ninguém – o que ia acontecer.

Eu ainda me lembro da foto dele na primeira pá-
gina do jornal Zero Hora, e a reportagem não foi nada 
favorável à atuação dele, posso garantir ao senhor. 
Naquela ocasião, como em outras tantas, especifica-
mente o colega Marcos Vinícius foi acusado de ser 
parcial, de estar naquele conflito do lado dos invasores 
de terra. Nós temos uma vasta atuação em situações 
pautadas pelo princípio da legalidade, pela obediência 
à Constituição. 

Outra situação que, pelo que eu sei, é única no 
País, foi a definição de um quilombo dentro de Porto 
Alegre, uma cidade grande com 1 milhão e 600 mil 
habitantes. No meio dela havia uma área ocupada há 
mais de 100 anos por uma família descendente de 
escravos. O que aconteceu? A cidade foi crescendo e 
engoliu a área. E aquela pequena área ocupada por 
essa família de descendentes de escravos já estava 
registrada em nome de alguém. A pessoa queria por-
que queria vender a área a uma incorporadora, para 
construção de um prédio de luxo. E foi a atuação do 
Ministério Público Federal que fez com que aquele 
quilombo urbano fosse reconhecido e aqueles des-
cendentes de escravos tivessem a sua posse e agora 
a propriedade reconhecidas.

Quanto às rádios comunitárias, eu me lembro de 
uma audiência pública convocada – na época, eu era 
coordenador criminal – por mim e pelo colega Procura-
dor dos Direitos do Cidadão. Nós passamos uma tarde 
inteira ouvindo representantes de rádios comunitárias 

e também da Associação Gaúcha de Emissoras de 
Rádio e Televisão, tentando mediar um conflito que, na 
verdade, sob o meu ponto de vista, seria muito mais 
facilmente resolvido pelo Governo Federal, já que cabe 
a ele a outorga das rádios comunitárias. 

Voltando ao início da manifestação de V.Exa., 
Deputado Nazareno Fonteles, a comissão que veio 
ao Rio Grande do Sul no ano passado foi por mim 
recebida. E, na condição de Procurador-Chefe, ofe-
reci todos os meios e recursos necessários para ela 
circular pelo interior do Rio Grande do Sul e verificar 
o que nós estávamos fazendo, verificar a situação da 
Brigada Militar, da PM do Estado, do Ministério Públi-
co do Estado. 

A Procuradoria da República proveu a comissão 
dos recursos necessários para o seu trabalho. E mais: 
integrava aquela comissão a Procuradora Federal dos 
Direitos do Cidadão, a Dra. Gilda Carvalho, colega que 
atua em Porto Alegre junto à PGR. Ela veio a Porto 
Alegre e integrou a comissão. E hoje participa da co-
missão um colega que atua em Novo Hamburgo, o Dr. 
Júlio. Então, eu diria que essa comissão obviamente 
trouxe para nós um constrangimento que, em certa 
medida, foi benéfico, porque é importante que ela ve-
nha e – penso eu – veja que a atuação dos colegas 
é pautada por uma tentativa – e digo tentativa porque 
todos somos humanos, cometemos erros todos os 
dias – de fazer com que a legalidade seja cumprida 
naqueles casos específicos.

Até onde eu sei, a comissão tem-se manifestado 
em relação especificamente ao Ministério Público Fe-
deral e à atuação dos colegas no Estado da seguinte 
forma: “Os Procuradores da República no Rio Grande 
do Sul têm atuado de forma a buscar o cumprimento 
da legalidade”. Pelo menos, foi o que a comissão re-
conheceu.

Outra situação que eu relacionei foi a atuação 
de um colega de Passo Fundo junto às comunidades 
indígenas. Agora a procuradoria em Passo Fundo foi 
desmembrada. Lá há várias pequenas comunidades 
indígenas – pequenas se comparadas com as que 
existem no Norte do País – acompanhadas pelos co-
legas de Carazinho, Passo Fundo e Erechim, que têm 
as suas necessidades, na medida do possível, enca-
minhadas aos órgãos públicos – INCRA, FUNASA 
e FUNAI. Então, nossa atuação não foi pautada de 
modo unilateral. 

Repetindo o que já disse o colega Felício, fomos 
convidados a vir à Câmara para responder a seguinte 
pergunta: o que está sendo feito para coibir os exces-
sos ou os desvios de recursos, em tese, praticados 
pelo MST? E foi o que nós colhemos e o que nós 
trouxemos.
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Talvez, se a pergunta fosse: o que o Ministério 
Público Federal fez em relação à soja transgênica, eu 
traria aqui outro tipo de resposta. E talvez o senhor 
ficasse satisfeito e os outros Deputados ficariam me 
criticando, porque no Rio Grande do Sul só combate-
mos a soja transgênica.

A atuação dos colegas no Estado e no Brasil 
tem-se pautado dessa forma. Tenho certeza de que, 
em qualquer unidade da Procuradoria da República 
em que for, o senhor será bem recebido. Conhecendo 
o trabalho de cada colega do Estado, em cada local, 
o senhor vai ver que é uma atuação pautada pela le-
galidade, pelo respeito aos princípios constitucionais 
e sem se ater a objetivos políticos, a interesses meno-
res. Obviamente, cada um de nós tem a sua ideologia. 
Nenhum de nós veio aqui imune à realidade. Vivemos 
em um País de desigualdades. Acho que todos nós 
sabemos e conhecemos isso. 

Conversando com o motorista que me trouxe à 
Câmara hoje de manhã, falávamos sobre os menores 
de rua que ficam pedindo em algumas sinaleiros. Eu 
falei a ele sobre o problema que havia em Porto Alegre. 
Ele me falou de uma outra cidade, se não me engano 
Belém. Nós vivemos no Brasil, é o nosso país. Hoje 
tentamos dar uma resposta aos senhores sobre uma 
parte do trabalho que estamos fazendo.

Tenho certeza de que, se o senhor me pedir al-
guma coisa diferente, a minha resposta não vai ser di-
ferente, vai ser outra, porque a nossa resposta é para 
ser uma só, o cumprimento da lei. Eu só gostaria que o 
senhor não ficasse com uma má impressão da minha 
pessoa, dos colegas do Estado e dos demais.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) – 
Com certeza, não ficamos.

Esta foi uma audiência pública conjunta da Co-
missão de Agricultura com a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle.

Agradecemos aos nossos convidados, o Dr. An-
tônio Carlos Welter, o Dr. Felício de Araújo Pontes Jú-
nior, o Dr. Sérgio Gardenghi Suiama, que aqui vieram 
representar a Procuradoria-Geral da República. Tenho 
certeza de que foi bastante produtiva a participação 
dos senhores e atendeu plenamente aos objetivos 
desta audiência pública.

Antes de encerrar os trabalhos desta reunião, a 
Comissão de Agricultura convoca os senhores mem-
bros para reunião deliberativa na próxima quarta-feira, 
dia 22 de abril, às 10h, no Plenário 6. E a Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle convoca seus 
membros para reunião na próxima quarta-feira, às 
14h, no Plenário 9.

Muito obrigado.

Está encerrada a reunião.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,  
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL  

CAPADR

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Décima Terceira Reunião Ordinária (Au-
diência Pública), realizada em 28 de abril de 2009

Às quatorze horas e cinquenta e sete minutos do 
dia vinte e oito de abril de dois mil e nove, reuniu-se a 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural, no Plenário 10, do Anexo II 
da Câmara dos Deputados, com a presença dos Se-
nhores Deputados, da CAPADR, Fábio Souto – Presi-
dente; Luis Carlos Heinze e Nelson Meurer – Vice-
Presidentes; Abelardo Lupion, Antônio Andrade, Celso 
Maldaner, Dilceu Sperafico, Duarte Nogueira, Homero 
Pereira, Jairo Ataide, Luciana Costa, Luiz Carlos Se-
tim, Moacir Micheletto, Moises Avelino, Nazareno Fon-
teles, Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Pedro Chaves, 
Tatico, Valdir Colatto, Vitor Penido, Waldemir Moka e 
Zonta – Titulares; Afonso Hamm, Carlos Alberto Ca-
nuto, Eduardo Sciarra, Ernandes Amorim, Geraldo 
Simões, Lázaro Botelho, Marcos Montes, Paulo Piau, 
Silvio Lopes, Suely e Veloso – Suplentes. Compareceu 
também o Deputado Dr. Talmir, como não-membro. 
Deixaram de comparecer os Deputados Anselmo de 
Jesus, Assis do Couto, Benedito de Lira, Beto Faro, 
Cezar Silvestri, Dagoberto, Fernando Coelho Filho, 
Flávio Bezerra, Humberto Souto, Leandro Vilela, Leo-
nardo Vilela, Lira Maia, Moreira Mendes, Osvaldo Reis, 
Waldir Neves, Wandenkolk Gonçalves e Zé Gerardo. 
O Presidente, Deputado Fábio Souto, declarou abertos 
os trabalhos, cumprimentou a todos e esclareceu que 
a reunião se destinava a prestar “Esclarecimentos so-
bre a liberação de recursos de crédito rural, e medidas 
adotadas de busca e apreensão de máquinas e equi-
pamentos agrícolas em propriedades dos produtores 
rurais”. Na sequência, o Presidente convidou para 
compor a Mesa os expositores: Deputado Valdir Co-
latto – Presidente da Frente Parlamentar da Agrope-
cuária – FPA; Dr. Marcelo Fernandes Guimarães – 
Coordenador-Geral de Análises Econômicas da Se-
cretaria de Política Agrícola do MAPA; Dr. José Carlos 
Vaz – Diretor de Agronegócios do Banco do Brasil S.A.; 
Dr. Rui Carlos Ottoni Prado – Presidente da Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso; 
Dra. Rosemeire Cristina dos Santos – Assessora Téc-
nica da Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil – CNA; Dr. Ademiro Vian – Assessor Técnico na 
Área de Crédito Rural da FEBRABAN; Dr. Emyr Rut-
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satz – Diretor Comercial do Banco CNH-CAPITAL, e 
representante do CNH LATIM AMÉRICA LTDA; Dr. 
Milton Rêgo – Vice-Presidente da Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automotores – ANFAVEA; 
e Dr. Celso Scwengber – Diretor de Operações e Ma-
rketing do Banco John Deere Brasil. Dando seguimen-
to, o Senhor Presidente esclareceu as regras a serem 
seguidas durante os trabalhos e franqueou, inicialmen-
te, a palavra ao expositor Ademiro Vian, que ressaltou 
que os gestores tem que resguardar a poupança do 
cliente e para isso têm que cumprir uma série de me-
didas. Disse ainda que qualquer prorrogação, em regra, 
piora o Real Estate Investment Trust –REIT do cliente. 
Falou, logo após, o senhor Marcelo Fernandes e, em 
seguida, o senhor José Carlos Vaz, que chegaram ao 
final do plano safra até 31/03/09 e que até lá o Banco 
do Brasil já havia desembolsado em recursos cerca 
de 22 bilhões e 850 milhões entre 01/07/08 a 31/03/09, 
o que significa 31,7% a mais do mesmo período da 
safra anterior. Afirmou ainda que deverão encerrar a 
safra com um percentual de crescimento de 30%. Dis-
se que, para a próxima safra, o Banco terá recurso 
para atender 30% a mais. Em seguida, o Presidente, 
Deputado Fábio Souto, informou que os Senhores Emir 
Rutsatz e Celso Schwengber só falariam se os parla-
mentares achassem necessário. Logo após, o depu-
tado Duarte Nogueira pediu que os convidados falas-
sem, com a anuência dos demais parlamentares. Logo 
após, falou o senhor Milton Rêgo que o setor industrial 
está muitíssimo preocupado com essa situação de 
crédito. Disse que as colheitadeiras e os tratores de 
média e alta potência diminuíram as vendas internas 
em 35%, no primeiro trimestre de 2009 em relação ao 
ano passado e que as exportações estão apresentan-
do uma queda de 50% com aumento de custos e im-
pacto também nos empregos. Em seguida, falou o 
Senhor Rui Carlos Otoni da grande preocupação com 
a renovação do parque de máquinas, do sucateamen-
to das atuais, e da necessidade cada vez maior de 
garantias na busca de crédito. Falou que a dívida dos 
produtores do Estado de Mato Grosso era de pouco 
mais de dez bilhões. Disse que se as máquinas fossem 
arrestadas haveria uma diminuição de um milhão de 
hectares, o que daria uma diminuição de 2,2 bilhões 
de reais e de quarenta mil empregos. Falou da ação 
Pública movida pela Federação e da liminar concedida 
em 28/11/08, que evitou que a situação estivesse pior. 
Falou do absurdo de um produtor ter que recorrer à 
justiça para que as máquinas permaneçam no campo. 
Disse que terão o mesmo problema em 2009 e que a 
situação é muito grave. Na sequência, falou a Dra. Ro-
semeire Cristina da preocupação da Confederação 
Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA 

quando um produtor precisar procurar a justiça para 
tentar solucionar seu problema econômico. Ressaltou 
que o problema existe e para tanto já foram publicadas 
trinta e duas (32) resoluções do Conselho Monetário 
Nacional, duas leis (2), três medidas provisórias (3) e 
cinco Resoluções do Conselho Deliberativo do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (5), prorrogando as dívidas 
dos produtores. Falaram, em seguida, os senhores 
Celso Schwengber e Emir Rutsatz. Dando andamento, 
falou o deputado Valdir Colatto, autor do requerimento 
que deu origem à audiência, que as opiniões dos pa-
lestrantes eram bem diversas, que os juros no Brasil 
são os mais caros do mundo, que o agricultor é refém 
de todo o processo. Em seguida, pediu aos Bancos 
que não olhassem só a dívida, mas a questão social. 
Requereu à Mesa que o Banco do Brasil e os Bancos 
privados fizessem uma perfil da situação, enviando 
uma planilha de como foi a renegociação das dívidas, 
porque não viu os recursos retornarem para o setor 
produtivo. Na sequência, falou o deputado Luis Carlos 
Heinze, co-autor do requerimento, que não adianta a 
renegociação se os produtores não tem acesso ao 
crédito e que essa é uma das razões de o Brasil ter 
esse ano produzido 10 milhões a menos de toneladas 
de grãos. Afirmou que o Banco do Brasil ofereceu mais 
recursos para a renegociação e os privados, menos, 
que as leis não são cumpridas pelos Bancos e que 
não existe política de governo. Disse ainda que a nos-
sa carga tributária é a maior do mundo. Logo após, 
falou o deputado Homero Pereira, também co-autor do 
requerimento, que deveriam construir uma agenda 
mais consistente e que a CNA está tentando buscar 
um novo modelo. Disse que o Brasil não tem como 
competir com outros países, por conta da logística, 
crédito, questão ambiental, e falta de subsídio. Falou 
em seguida o deputado Duarte Nogueira, que o mun-
do inteiro reduziu as taxas de juros pela crise e o Bra-
sil não. Falou que era preciso fazer seguro renda, po-
lítica de garantia de preços mínimos, leilões e ações 
dos PEPROS – Programa Especial de Prêmio de Re-
muneração do Produtor. Logo após, falou o deputado 
Zonta, que o modelo de crédito rural está falido e que 
tem que haver uma parceria entre os bancos e o go-
verno. Na sequência, falou o deputado Afonso Hamm, 
que o Brasil tem que ter um novo MODERFROTA – 
Programa de modernização da frota de tratores agrí-
colas, que as taxas de juros têm que baixar, que os 
Ministros Reinhold e Cassel deveriam traçar um plano 
para tornar a agricultura mais competitiva. Falou na 
formação de um grupo de trabalho para lançar as po-
líticas necessárias e falou também do aumento da 
burocracia de acesso ao crédito. Logo após, falou o 
deputado Waldemir Moka, que se não fizerem uma 
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coisa diferente não resolverão o problema. Falou dos 
cem mil trabalhadores desempregados na questão dos 
frigoríficos. Em seguida, falaram o senhor Ademiro 
Vian e o deputado Valdir Colatto. Logo após, falaram 
mais uma vez os senhores Marcelo e José Carlos. Fa-
laram ainda os deputados Valdir Colatto e Luis Carlos 
Heinze. Dando andamento, o deputado Moacir Miche-
letto, também co-autor do requerimento, fez uma per-
gunta e foi respondido pelo senhor José Carlos. Em 
seguida, falou mais uma vez o deputado Valdir Colat-
to, e dando andamento falaram os senhores Milton 
Rêgo, Rui Prado e Rosimeire. Em seguida, falaram os 
deputados Luis Carlos Heinze e Ernandes Amorim. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu 
a presença de todos e encerrou os trabalhos às dezoi-
to horas e treze minutos. O inteiro teor foi gravado, 
passando as notas taquigráficas a integrarem o acer-
vo documental desta reunião. E para constar, eu, Moi-
zes Lobo da Cunha, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Fábio Souto, e publicada no Diário da Câ-
mara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silas Câmara) 
– Senhoras e senhores, boa tarde.

Declaro aberta a reunião de audiência pública 
da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, 
convocada para coletar esclarecimentos sobre a libe-
ração de recursos de crédito rural e medidas adotadas 
de busca e apreensão de máquinas e equipamentos 
agrícolas em propriedades dos produtores rurais. 

Peço a todos que se sentem, por favor. 
Esta reunião foi proposta pelo nobre Deputado 

Valdir Colatto, Presidente da Frente Parlamentar da 
Agropecuária.

Foram convidados a participar da reunião o Dr. 
Marcelo Fernandes Guimarães, Coordenador Geral de 
Análises Econômicas da Secretaria de Política Agrícola 
do MAPA; o Dr. José Carlos Vaz, Diretor de Agronegó-
cios do Banco do Brasil S.A; o Dr. Rui Carlos Ottoni Pra-
do, Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária 
do Estado do Mato Grosso; a Dra. Rosemeire Cristina 
dos Santos, Assessora Técnica da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA; o Dr. Ademi-
ro Vian, Assessor Técnico na área de crédito rural da 
FEBRABAN; o Dr. Emir Rutsatz, Diretor Comercial do 
Banco CNH – Capital e representante do CNH Latin 
America Ltda. e do Grupo Fiat do Brasil; o Dr. Milton 
Rêgo, Vice-Presidente da Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores – ANFAVEA; e 
o Dr. Celso Schwengber, Diretor de Operações e Ma-
rketing do Banco John Deere Brasil.

Alguns convidados ficarão na primeira fileira, não 
se sentarão à mesa principal, por falta de assento, úni-
ca e exclusivamente.

Informo aos Parlamentares que os expositores 
terão prazo de 10 minutos, prorrogáveis a juízo da Co-
missão, não podendo ser aparteados. Os Parlamen-
tares inscritos para interpelar os expositores poderão 
fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo 
prazo de 3 minutos, tendo o interpelado igual tempo 
para responder, facultadas a réplica e a tréplica pelo 
mesmo prazo, vedado ao orador interpelar qualquer 
dos presentes.

Peço encarecidamente aos Deputados que res-
peitem o que está estabelecido.

Convido a tomar assento à Mesa os convidados 
Ademiro Vian, Marcelo Guimarães, José Carlos Vaz e 
Rui Carlos Ottoni Prado.

Os Drs. Celso Schwengber, Emir Rutsatz, Milton 
Rêgo e a Dra. Rosemeire Cristina dos Santos já têm 
lugar reservado aqui na frente. (Pausa.)

Passo a palavra ao Dr. Ademiro Vian, Assessor 
Técnico na Área de Crédito Rural da FEBRABAN, pelo 
prazo de 10 minutos.

O SR. ADEMIRO VIAN – Boa tarde, senhoras, 
senhores, Deputados. Tenho uma breve apresentação, 
não sei se já está no ponto.

(Segue-se exibição de imagens.)

Para nós da FEBRABAN é sempre muito impor-
tante estar aqui. É uma grande oportunidade de escla-
recermos, de levarmos para a sociedade informações 
sobre a situação do setor do agronegócio.

Hoje, especificamente, vamos falar de liberação 
de recursos e de gravames. Vou-me ater basicamente 
às questões legais que levam o sistema financeiro a 
contratar as operações de crédito rural.

Nós, gestores das instituições financeiras, temos 
que resguardar, acima de tudo, a poupança do clien-
te, das pessoas que confiam o dinheiro à instituição 
financeira. Para isso, temos que cumprir uma série de 
medidas legais, quer sejam leis e regulamentos do 
Conselho Monetário, quer sejam normas do Banco 
Central no que tange aos cuidados tanto na captação 
como no empréstimo. Nesse caso, gostaria de citar 
alguns atos legais que impõem ao sistema financeiro 
uma série de restrições para concessão, gestão e ad-
ministração dos créditos.

O art. 35 da Lei Complementar nº 4.595, que re-
gulamenta o sistema financeiro – está ali projetada -, 
determina que os bancos, ao fazerem uma aquisição 
ou pegarem algum bem de um devedor seu em dação 
de pagamento, têm no máximo 1 ano para se desfaze-
rem desse bem, ou seja, os bancos não podem ficar 
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com o imóvel, a máquina, o equipamento mais do que 
o período estabelecido em lei.

Outro artigo da mesma lei diz que os diretores e 
gerentes das instituições financeiras respondem soli-
dariamente pelas obrigações assumidas pelas mes-
mas durante a sua gestão. Aqui estamos falando em 
gestão temerária, em cuidados que o gestor deve ter 
ao conceder um empréstimo.

Na transparência seguinte vemos que as infra-
ções aos dispositivos da Lei Complementar nº 4.595 
sujeitam as instituições financeiras, seus diretores, 
membros de conselhos administrativos fiscais, e se-
melhantes, e gerentes a um rol de penalidades, sem 
prejuízo de outras estabelecidas na legislação: multa 
pecuniária, suspensão do exercício da função do cargo, 
inabilitação temporária ou permanente para o exercício 
da função, e assim sucessivamente.

O Decreto nº 58.380 regulamenta a Lei nº 4.829, 
de 1964, que criou o Sistema Nacional de Crédito Ru-
ral. Essa lei é muito clara, muito explícita, ao determi-
nar que as operações de crédito rural subordinam-se 
a exigências essenciais, entre elas, a idoneidade do 
proponente.

A Lei nº 8.171, de 1991, que dispõe sobre política 
agrícola, volta ao mesmo tema: 

“Art. 50. A concessão de crédito rural ob-
servará os seguintes preceitos básicos:

I – idoneidade do tomador;”

O Decreto-Lei nº 167, de 1967, também quanto 
ao quesito garantia, diz que, se a garantia baixar de 
valor durante o período da operação, o agente finan-
ceiro ou a instituição financeira pode e deve solicitar 
reforço de garantia.

Tudo isso, senhoras e senhores, é para resguar-
dar a volta do capital emprestado, com o objetivo de 
resguardar, em última instância, a poupança do de-
positante, quando da volta dos recursos públicos – é 
o caso aqui.

Esses são alguns atos que os bancos têm que 
cumprir no que diz respeito à responsabilidade de uma 
instituição financeira.

Pois bem, que balanço podemos fazer das dívidas 
rurais de investimentos até o momento? Após 4 anos 
de sucessivas renegociações de dívidas, contabiliza-
se acúmulo de dívidas por parte dos produtores rurais, 
o que, em alguns casos, precisa de equacionamento. 
Temos consciência de que entre os inadimplentes que 
ainda restam há um grupo de produtores que realmente 
têm condições de permanecer na atividade, precisam 
apenas reestruturar o seu endividamento, para adequá-
lo ao seu fluxo de caixa. Isso é do nosso conhecimento. 
Porém, há outro grupo de produtores que, se não saiu 

da atividade, está prestes a sair, porque realmente tem 
dificuldades em honrar o compromisso. Mas isso tam-
bém está incluso na nossa atividade de risco.

Todas essas negociações dos últimos 4 anos têm 
dado ao sistema ar de descrédito, em razão de parte 
dos produtores rurais, que seriam um risco moral para 
o cumprimento dos contratos; sensação de que o não-
pagamento pode ser um bom negócio.

Conhecemos produtores que estão com dinheiro 
na conta corrente, mas aguardam o vencimento final, 
na expectativa de que novas prorrogações sejam con-
cedidas, e sabemos que, segundo a velha e conhecida 
técnica da moral rasa, o bom paga pelo ruim.

Há ainda a questão do agravamento da situação 
de risco de produtores rurais junto aos bancos.

É bom ressaltar que a prorrogação eleva o risco 
do produtor, muito ao contrário do que se imagina – 
ou seja, que ela resolve o problema do produtor. Ao 
jogar uma prestação para o final, o rating do produtor 
é imediatamente rebaixado, contrariamente ao que 
ocorre numa renegociação, em que se pressupõe 
seja analisado o fluxo de caixa do cliente para que se 
faça um reperfilamento da dívida, adequando o seu 
endividamento à sua capacidade de pagamento ao 
longo do tempo. 

Então, a renegociação pode melhorar a qualida-
de de risco do produtor junto ao sistema financeiro. A 
prorrogação, qualquer que seja, a não ser por um moti-
vo muito específico – que o cliente deva receber daqui 
a 30 dias, 60 dias, 90 dias, isto é, por uma questão 
de prazo, mas previamente analisada –, regra geral, 
piora o rating do cliente, a sua classificação junto ao 
sistema, junto à instituição financeira. 

Há um ambiente de incerteza jurídica com rela-
ção à validade dos contratos de financiamento. Quer 
dizer, temos um contrato firmado com o cliente e, de 
repente, vêm prorrogações sucessivas, e esta quebra 
de contrato – entre aspas – deixa o sistema preocu-
pado e, em alguns casos, vulnerável.

Neste momento, estamos tratando, também, da 
redução do valor das garantias para os contratos exis-
tentes.

Como disse anteriormente, nenhum agente fi-
nanceiro, nenhuma instituição financeira, que seja de 
meu conhecimento, solicitou, durante a vigência da 
operação, qualquer recomposição de garantias. Tam-
bém não é do meu conhecimento, neste momento, 
que alguma instituição financeira esteja protestando, 
executando ou tentando retomar equipamentos de pro-
dutores cujas dívidas venceram em 2008 ou 2009. Ao 
que me consta, pelas informações de que disponho, 
é que, se existem ações – e há ações, com certeza –, 
são de processos vencidos até 2007. Nenhum agente 
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financeiro tomou qualquer medida judicial depois da 
aprovação da lei, porque demos prazos para os clien-
tes fazerem as devidas adesões.

Vemos aí temos uma fotografia – Crise nova, 
velhas práticas. É o pátio de uma distribuidora de Ca-
narana. Mostra como está a crise.

Renegociações sucessivas, desvalorizações e 
garantias, ações judicias e mais algumas ações pro-
vocaram impactos na cadeia produtiva. Temos a crise, 
ninguém nega, mas a redução do crédito deve-se, em 
grande parte, ao que eu disse anteriormente: não se 
honra compromissos, há sucessivas prorrogações, há 
ajuizamento de ações, e assim sucessivamente. 

Os impactos na cadeia produtiva.
Temos um gráfico que mostra o quanto caiu. Do 

lado esquerdo do plenário, queda no volume de ven-
da de tratores, e do lado direito, queda nas vendas de 
colheitadeiras, lembrando que as vendas ali apontadas 
dizem respeito basicamente a tratores para pequenos 
e microprodutores, para pronafianos, para os integran-
tes daquele programa de governo.

No que se refere às colheitadeiras, comparando 
com o mês anterior, a queda seria de 37% – já estou 
caminhando para o final.

Temos agora um exemplo claro e prático de um 
financiamento tomado em 2004, no valor de 400 mil 
reais, financiando 360 mil, ou seja, 90%, a uma taxa 
de 13,95%, e a situação em 2008, o saldo devedor do 
cidadão. Aí está claro o gap que há entre o preço da 
máquina, o preço da garantia e o saldo devedor – a 
linha pontilhada -, que tenderia a zero, agora em 2008. 
Obviamente tiveram que fazer prorrogações pelo cami-
nho, por questões climáticas, preço etc., isso é inegá-
vel, mas houve uma inversão no saldo devedor, e ele 
hoje está na faixa de 486 mil ou algo assim, por uma 
garantia que vale em torno de 196 mil.

Nessas situações, o que manda a legislação do 
sistema financeiro? Manda fazer provisões, manda bai-
xar isso para alocação de capital, manda alocar mais 
capital para garantir essas operações no futuro.

A parte vermelha mostra a rápida deterioração 
das carteiras. Em 2003, estava em torno de 2%.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Quero dizer a V.Sa. que o seu tempo expirou faz 5 mi-
nutos, mas vou-lhe dar mais 5 minutos para concluir.

O SR. ADEMIRO VIAN – Obrigado. Já estou nas 
últimas 2 ou 3 transparências.

Então, temos uma rápida deterioração do crédito, 
que sai de 2%, em 2003, para algo em torno de 21% 
agora em 2008, operações essas já baixadas para as 
letras “d” e “h”, ou seja, para a provisão total.

Em resumo, as ações judiciais em larga escala e 
as sucessivas prorrogações de vencimento determina-

das pelo Governo praticamente desarticularam o sis-
tema de financiamento de máquinas e equipamentos. 
Bancos estão concedendo crédito para clientes que 
tenham honrado os seus compromissos, em face das 
incertezas (riscos) sobre as regras do jogo – já disse 
aqui também.

Os bancos estão se dedicando, neste momen-
to, à cobrança das carteiras prorrogadas dos anos 
anteriores.

Era isso. Coloco-me inteiramente à disposição 
para as perguntas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Muito obrigado, Dr. Ademiro Vian.

Informo que vou dar a palavra a todos os con-
vidados e, logo em seguida, aos Srs. Deputados ins-
critos.

Passo a palavra agora ao Dr. Marcelo Fernandes 
Guimarães, Coordenador Geral de Análises Econômi-
cas da Secretaria de Política Agrícola do MAPA, pelo 
prazo de 10 minutos.

O SR. MARCELO FERNANDES GUIMARÃES 
– Sr. Presidente, Srs. Deputados, colegas de Mesa, 
senhoras e senhores, é uma satisfação estar aqui para 
contribuir de alguma forma para a solução ou para o 
encontro de caminhos para esse grave problema que 
nos aflige muito, também, na elaboração de políticas 
no Ministério da Agricultura. Esse é um assunto ex-
tremamente preocupante, que temos acompanhado 
com apreensão. É uma satisfação poder estar aqui e 
debater esse assunto para, de alguma forma, encon-
trar soluções.

Dentro daquilo que me foi solicitado, vou fazer 
uma breve apresentação sobre a aplicação dos recur-
sos do crédito rural nos anos mais recentes. E nesse 
geral, vou comentar um pouco a tomada de recursos 
dentro do Moderfrota, os programas de investimentos 
amparados com recursos do Sistema BNDES, mais es-
pecificamente a questão das máquinas e implementos 
agrícolas, que são objeto deste nosso encontro.

Começo por falar sobre a evolução surpreen-
dente do crédito rural nos últimos anos. Esses dados 
são levantados pelo Comitê de Estatística do Crédito 
Rural que temos no Ministério, do qual participam os 
representantes dos bancos estatais – os principais, 
Banco do Brasil e Banco Central -, do Tesouro e do 
Ministério da Fazenda. Enfim, esse é um comitê com 
informações de governo. Aquilo que for referente ao 
setor privado nos é repassado pelo representante do 
Banco Central. De forma que o crédito rural como um 
todo se encontra inserido nessa lâmina.

(Segue-se exibição de imagens.)
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Como se pode ver desde o início dessas estatís-
ticas – Ano Safra 1999-2000 -, a evolução foi bastante 
significativa, bem consistente, constante, salvo alguns 
pequenos momentos de dificuldades – vamos ver um 
pouco mais à frente -, ao longo desse período, pelas 
quais passou a agricultura. Mas de maneira geral, po-
demos dizer que houve um avanço muito grande na 
tomada de crédito rural no Brasil.

Quando avaliamos os números do Banco Central, 
o que vai ser objeto também de uma segunda análise, 
percebemos que o crédito da economia brasileira como 
um todo vem, de uma maneira geral, evoluindo muito 
rapidamente. Atingiu, em dezembro do ano passado, 
41% do PIB.

No caso do crédito rural, se tomamos por base o 
índice a partir de dezembro de 2001 – não são valores 
absolutos, mas sim relativos, só o incremento, o cres-
cimento do desembolso no crédito rural -, podemos 
ver que é um setor, dentre aqueles acompanhados 
pelas estatísticas do Banco Central, que melhor de-
sempenho teve frente aos demais setores: habitação, 
comércio e indústria. Friso: não são valores absolutos 
e sim valores de crescimento.

Tenho a comentar também, muito rapidamente, 
os 2 últimos Anos Safra, ainda 2006-2007, pegando 
um pouco da crise de 2005 pela qual passou o setor. 
Nós tivemos, nesses últimos anos, uma dotação de 
recursos bastante significativa para os programas de 
investimento do setor agropecuário, com destaque 
sempre para o Moderfrota, que foi o principal progra-
ma do setor agropecuário, amparado por recursos do 
BNDES, em termos de investimento. Sempre foi aquele 
que deu a melhor resposta em termos de capacitação 
para novas grandes produtividades. É claro que não 
podemos desconsiderar os outros programas que te-
mos, também o papel fundamental representado pela 
pesquisa e outros aspectos da agricultura. Uma cons-
tatação muito grande é que, até o final da década de 
90, o parque de máquinas agrícolas estava bastante 
sucateado.

Eu tive a satisfação de fazer parte de um grupo 
de trabalho que estudou a renovação das máquinas 
agrícolas, e a defasagem tecnológica era muito grande. 
Então, o programa veio realmente suprir uma lacuna 
muito grande na agricultura brasileira, e foi um pro-
grama bem-sucedido. Tanto é que, do ponto de vista 
da alocação de recursos para investimentos, é aquele 
que tem tido sempre uma preocupação maior por parte 
do Governo na garantia de recursos. Agora, é a safra 
mais recente também.

Quero destacar, mais uma vez, que, apesar das 
dificuldades que estamos tendo agora na safra de 
2008-2009, em função da crise na safra anterior, vimos 

uma situação de mercado bastante favorável. Tivemos 
uma tomada de recursos para investimento bastante 
significativa.

No caso do Moderfrota, houve uma dotação de 3 
bilhões de reais na programação, que foi mantida para 
o atual Ano Safra: 3 bilhões na programação, sendo 
que 2.500 no Moderfrota tradicional e mais 500 milhões 
no PROGER Investimento.

Do ponto de vista geral, apesar de todas as difi-
culdades que estamos sentindo com a crise, a toma-
da de recursos para investimento de certa forma está 
superior à do ano passado, comparado o mesmo pe-
ríodo. No caso em questão, no conjunto de programas 
do BNDES, comparado o mesmo período, houve um 
crescimento de 9%, e no caso específico do Moderfrota, 
somados o desembolso do Moderfrota e do PROGER, 
o crescimento foi em torno de 23% – 22,9%, para ser 
mais exato. De forma que, em termos de desempenho, 
o programa continua, felizmente, tendo aceitação por 
parte dos produtores em geral, considerando o País 
como um todo, em relação aos números históricos que 
temos para o programa.

Preocupa-nos sobremaneira o problema do en-
dividamento, essa situação que está ocorrendo prin-
cipalmente no Mato Grosso, mas de maneira geral o 
programa não chegou a ser diretamente afetado por 
essa situação, até o momento. Isso fica muito claro 
pelos números.

Como foi mencionado pelo Ademiro, muito pro-
vavelmente, daqui para a frente, teremos uma dificul-
dade muito grande com o programa. Não havendo 
uma solução favorável para essa situação, é muito 
provável que os números que o Ademiro mostrou, 
que são mensais, apenas delineiam uma tendência 
momentânea, mas não uma tendência de médio e 
longo prazos. Para nós, a questão ainda é superável 
e vai depender muito, é claro, do comportamento da 
economia mundial, no Brasil em particular, e também, 
é claro, dessa situação.

Mais uma vez o histórico da venda de máquinas 
agrícolas como um todo e os desembolsos do Moder-
frota. Naquela primeira barriga, naquela primeira queda, 
na realidade, o desempenho do Moderfrota foi tão favo-
rável, que um aporte de recursos teve de ser feito, não 
no Moderfrota, mas sim no Finame Agrícola Especial. 
De certa forma, aquela barriga foi compensada.

Nesse próximo gráfico – está um pouco compli-
cado, mas dá para ver -, aquela linha preta de cima é 
a programação de recursos do Moderfrota. Em termos 
da disponibilização de recursos por parte do Gover-
no, ela foi garantida. Chegamos a um máximo de 5,5 
bilhões durante 2 anos consecutivos, 2005 e 2006. A 
tomada de recursos ficou em torno de 3 bilhões, mas 
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nos anos de 2003 e 2004 há uma queda na disponi-
bilidade de recursos para o Moderfrota, que é suprida 
imediatamente pelo Finame Agrícola Especial – é a 
curva azul que está ali embaixo.

Então, aquele desembolso um pouco superior à 
programação – o desembolso do Moderfrota está em 
vermelho -, que está em preto, foi suprido através do 
Finame Agrícola Especial.

Do ponto de vista do Ministério da Agricultura, 
a nossa preocupação com o programa é grande. O 
acompanhamento é sistemático. Essa situação pode 
vir inclusive a causar problemas maiores para a conti-
nuidade do programa, pode vir a ameaçar o bom an-
damento do programa.

Do ponto de vista da formulação da política, não 
vemos problema na formatação do programa. Se hou-
ver, estamos abertos a essa discussão, a esse debate. 
Daqui mesmo surgiram boas propostas, como a redu-
ção da Taxa Flat do Moderfrota, várias vezes mencio-
nada pelos Srs. Parlamentares, que finalmente pode 
ser encampada pelo Governo. Várias sugestões no 
sentido de aprimorar o programa têm sido feitas por 
diversas entidades.

No que se refere à gestão do programa, ao seu 
acompanhamento, à sua administração, estamos mais 
preocupados, neste momento, justamente com o ex-
cesso de endividamento dos produtores em algumas 
regiões, notadamente no Centro-Oeste. Portanto, esta 
é uma ótima oportunidade para debatermos, aprender-
mos um pouco mais e, se for possível, contribuirmos.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 

– Agradeço ao Dr. Marcelo Fernandes Guimarães e 
imediatamente passo a palavra ao Dr. José Carlos 
Vaz, Diretor de Agronegócios do Banco do Brasil S.A, 
pelo prazo de 10 minutos.

O SR. JOSÉ CARLOS VAZ – Sr. Presidente, obri-
gado. Antes de fazer minha apresentação, gostaria de 
saudar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados e demais 
presentes, em nome do Banco do Brasil.

Vou falar brevemente, porque acho fundamental 
o debate. Estarei à disposição para responder às per-
guntas e prestar os esclarecimentos pertinentes.

Estamos chegando ao final do Plano Safra 2008-
2009. Até 31 de março de 2009, o Banco do Brasil já 
havia desembolsado com o setor cerca de 22 bilhões, 
850 milhões de reais, de 1º de julho de 2008 a 31 de 
março de 2009, o que representa 31,7% a mais do que 
foi feito gasto, no mesmo período, na safra anterior. 
Acreditamos que vamos chegar até 31 de junho com o 
mesmo percentual de incremento. Deveremos encerrar 
a Safra 2008-2009 com um percentual de crescimento, 
em relação à safra anterior, por volta de 30%.

O custeio familiar, neste momento, está com 
crescimento de 18% e o custeio dos demais produto-
res com crescimento de 33,4%, de acordo com dados 
de 31 de março. Como praticamente chegamos ao fi-
nal do custeio, vamos cristalizar nesses percentuais, 
seguramente.

Nas safras anteriores, estávamos observando 
um crescimento de 20% a 30%. Para a próxima sa-
fra, já estamos discutindo com o Governo as nossas 
contribuições. Acreditamos que o banco terá recursos 
suficientes para atender 30% a mais do que contratar 
nessa safra que está em curso.

Também estamos finalizando as renegociações 
ao amparo da Lei nº 11.775. O universo passível de 
adesão era de aproximadamente 18 bilhões de reais 
de operações de risco do Banco do Brasil e mais 25 
bilhões de operações de risco do Tesouro Nacional. 
Ainda estamos terminando de tabular os dados, mas 
posso adiantar que, dos 18 bilhões de risco do banco, 
cerca de 13 bilhões foram liquidados. Os produtores 
optaram por liquidar as suas parcelas do ano, não se 
valeram da lei. Do restante, até o momento, temos 
aproximadamente 2,5 bilhões já renegociados. Esta-
mos terminando as renegociações, principalmente no 
Centro-Oeste, das operações de investimento e do FAT 
Giro Rural. Devemos chegar a mais 2 bilhões ou 2,5 
bilhões de renegociações. De forma que podemos en-
tender que chegaremos ao término desse trabalho com 
um bom resultado em termos de renegociações.

(Intervenção fora do microfone. Inaudí-
vel.) 

O SR. JOSÉ CARLOS VAZ – Isso é Banco do 
Brasil. Até agora, só falei do Banco do Brasil: dos 18 
bilhões, 13 bilhões são decorrentes de liquidação de 
parcelas ou do valor total da operação, sobrando apro-
ximadamente 5 bilhões. Desses, já renegociamos 2,5 
bilhões e devemos renegociar entre 1,5 bilhão e 2 bi-
lhões, o restante ficará para cobrança administrativa 
e judicial.

Superada essa fase, estamos pensando em in-
tensificar a relação creditícia do setor com base no 
histórico de crédito que teve, mas principalmente com 
agregação de seguro agrícola, garantia de preços, 
mecanismos que permitirão a inibição da volatilidade 
típica da renda do setor, que acaba prejudicando a 
continuidade da assistência creditícia.

No geral, foi um ano de muito trabalho, princi-
palmente no que se refere a renegociações, mas es-
tamos seguindo.

O banco entende que cumpriu rigorosamente 
as resoluções emanadas do Conselho Monetário Na-
cional tanto na parte de financiamento quanto na par-
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te de renegociações, mas sempre está à disposição 
para esclarecer algum caso, alguma situação em que 
a interpretação do banco possa ter sido equivocada 
ou em que a aplicação ao caso concreto possa ser 
aprimorado.

Estamos à disposição para responder às pergun-
tas. Agradeço a oportunidade de estar aqui presente.

Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – E a dí-

vida do Tesouro?
O SR. JOSÉ CARLOS VAZ – Quanto à dívida 

do Tesouro, o potencial é de aproximadamente 25 mi-
lhões, mas não tenho os dados fechados da renego-
ciação, até porque o prazo é até 30 de junho. E sendo 
operações mais antigas, a complexidade dos ajustes 
dos saldos nas operações é muito grande, portanto, 
não conseguimos ainda ter esses dados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Deputado Colatto, peço a V.Exa. que aguarde o fi-
nal para fazer os questionamentos, senão saímos da 
regra.

O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Eu não 
ainda não entendi. Dívida ativa?

O SR. JOSÉ CARLOS VAZ – A dívida ativa não 
está nesses números, porque a renegociação ocorre 
no âmbito da Advocacia Geral da União.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Agradeço ao Dr. José Carlos Vaz.

Esclareço que o Sr. Emir Rutsatz, Diretor Comer-
cial do Banco CNH – Capital e representante do CNH 
Latin America Ltda. e do Grupo Fiat do Brasil, e o Dr. 
Celso Schwengber, Diretor de Operações e Marketing 
do Banco John Deere Brasil, falarão se os Parlamen-
tares acharem necessário, depois das exposições dos 
nossos 6 convidados.

Passo a palavra ao Dr. Milton Rêgo, Vice-Pre-
sidente da Associação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores – ANFAVEA, pelo prazo de 10 
minutos.

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA – Sr. 
Presidente, para efeito de organização dos trabalhos 
e esclarecimento do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Com a palavra o Deputado Duarte Nogueira.

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA – 
V.Exa., em audiências públicas anteriores, tem sido 
extremamente democrático. Em havendo tempo hábil, 
com a anuência do Plenário, V.Exa. concede a palavra 
a outros convidados.

Portanto, tendo em vista a relevância do assunto, 
sendo possível, e com a anuência dos demais colegas 
da Comissão, que se dê a palavra também a esses 
convidados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Entendo também dessa forma, Deputado Duarte No-
gueira, e afirmei, na última audiência pública, que tudo 
o que contribuir para esclarecer os pontos de vista aqui 
colocados é importante.

Para esclarecermos logo esse assunto, os Srs. 
Deputados que concordarem em que seja dada a pa-
lavra aos 2 outros convidados, acho que poderemos 
fazê-lo.

Não havendo nenhuma restrição quanto a ceder-
mos a palavra ao Dr. Celso e ao Dr. Emir, eles falarão 
em seguida aos convidados oficiais.

Com a palavra o Dr. Rui Carlos Ottoni Prado, 
Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado de Mato Grosso, pelo prazo de 10 minutos.

O SR. RUI CARLOS OTTONI PRADO – Obriga-
do, Sr. Presidente. Quero agradecer a oportunidade 
de estar aqui...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Perdão, eu me atrapalhei. Quem falará agora, e já 
havia anunciado, é o Dr. Milton Rêgo, Vice-Presidente 
da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores. Logo em seguida o senhor fala.

O SR. MILTON RÊGO – Sr. Presidente, muito 
obrigado. Estamos aqui representando a ANFAVEA, 
no caso específico, os fabricantes de máquinas agríco-
las automotrizes. Não temos uma apresentação, mas 
gostaria de dizer algumas palavras. Considero muito 
oportuna esta audiência pública, e ficarei à disposição 
dos Srs. Deputados.

O setor industrial está muitíssimo preocupado 
com essa restrição de crédito. A crise que o setor en-
frenta agora é traduzida em números. As vendas inter-
nas das colheitadeiras, sempre em relação ao mesmo 
período do ano passado, diminuíram em 35%. Esse 
nível de queda é mais ou menos o mesmo de tratores 
de média e alta potência. A única coisa que está indo 
bem são os programas governamentais do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário e programas de alguns 
Estados, mas, de modo geral, o resto está caindo 35%. 
As exportações, na mesma situação, estão apresen-
tando uma queda de 50%.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Trinta e cinco por cento neste trimestre, em relação 
ao ano passado?

O SR. MILTON RÊGO – Ao mesmo período do 
ano passado.

Isso tem um impacto muito grande na capacidade 
instalada das nossas indústrias com o natural momen-
to de custos, com o impacto na utilização de mão de 
obra. Nossa preocupação diz respeito a uma eventual 
dificuldade na retomada de produção.
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Só vivemos uma crise como essa em meados 
da década de 90, quando houve diminuição da renda 
do setor agrícola.

Novamente nos colocamos à disposição. Apenas 
gostaríamos de expor nossa preocupação com toda 
essa situação.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Agradeço a contribuição ao Dr. Milton Rêgo.

Dando prosseguimento aos trabalhos, passo a 
palavra ao Dr. Rui Carlos Ottoni, Presidente da Fede-
ração da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato 
Grosso, pelo prazo de 10 minutos.

O SR. RUI CARLOS OTTONI PRADO – Boa 
tarde a todos.

Sr. Presidente, agradeço pela oportunidade.
Também gostaria de trazer a nossa preocupação 

com relação ao assunto. Muitas vezes discutimos o 
assunto com toda a cadeia, com os agentes financei-
ros, com revendedores de máquinas, com a indústria, 
e parece que o problema está só com os produtores 
e que há uma vontade do produtor de não pagar suas 
dívidas.

Não conheço nenhum produtor no País que, com 
dinheiro na conta, como foi dito, não quis pagar um 
débito a vencer ou um débito vencido. Se isso ocorre, 
gostaríamos de saber.

Tenho certeza de que também há outras dívidas 
porque muitas vezes o produtor não paga uma para 
que possa pagar outra, ou vice-versa, e acontece esse 
problema com máquinas.

Sabemos do aumento do risco. Os bancos têm-
nos dito que o risco do produtor A, B ou C tem aumen-
tado. Sabemos, entendemos e temos grande preocu-
pação com esse assunto.

Outra grande preocupação é a renovação do 
parque de máquinas. Estamos com as máquinas em 
sucateamento, já existem máquinas paradas, servindo 
de peças para outras máquinas. Isso conheço pesso-
almente, é um problema e nos preocupa muito. Agora 
quando vamos buscar o crédito, as revendas nos afir-
mam que é preciso mais garantias para a compra de 
novas máquinas, é preciso ter pago a conta anterior. 
Logicamente entendemos o que faz o sistema finan-
ceiro, mas não existe outra maneira, a não ser que 
o Governo e os bancos façam esse alongamento de 
que precisamos.

(Segue-se exibição de imagens.)
Para contextualizar, trouxe as dívidas do Estado 

do Mato Grosso. São pouco mais de 10 bilhões de reais. 
No BNDES há um pouco mais de 3 bilhões, no FCO há 
um pouco mais de 1 bilhão, então BNDES mais FCO, 
que são justamente o foco desta discussão, pois dizem 

respeito às máquinas, perfazem um total de mais de 4 
bilhões de reais no Estado do Mato Grosso.

Preocupa-nos, como acabei de dizer, a questão 
da reposição a cada 10 anos. Colocamos o número 
de 10 anos, que é uma reposição muito conservadora, 
mas seria preciso renovar em menos de tempo. Perce-
bemos claramente que no ano de 2004 essa renovação 
deixou de existir. Em contrapartida, a linha mais acima 
representa a área plantada no Estado de Mato Grosso. 
No momento em que podemos perceber claramente 
uma curva ascendente de área plantada, existe então 
uma depressão grande no ano de 2005 e uma peque-
na recuperação em 2006, 2007 e 2008. Isso mostra 
claramente que, além do problema da renovação do 
parque de máquinas, temos o problema de máquinas 
para suprir aquela área que está sendo plantada no 
Estado do Mato Grosso. É um duplo problema.

Há um diferencial de 41% de déficit de máquinas, 
que estimamos que seria preciso ter a mais no Estado 
do Mato Grosso. E por conta do aumento do risco do 
produtor, por conta da falta de crédito instalada e por 
conta do não pagamento das máquinas anteriores, não 
estamos conseguindo repô-las, quem dirá ampliar o 
parque de máquinas de que o Estado precisa.

Tentamos medir aqui o impacto operacional po-
tencial da apreensão de máquinas agrícolas. 

Essa apreensão não foi realizada por conta de 2 
liminares na Justiça, que mostraremos logo após. Se 
assim o fosse, poderia causar esse tipo de impacto: cer-
ca de mil colheitadeiras e 2 mil tratores com prestações 
vendidas, 12% do total de máquinas do Estado, porém 
passíveis de serem arrestados naquele momento. En-
tão, 12% a menos em 8,3 milhões de hectares.

Uma relação direta do volume de máquinas com 
a área plantada causaria uma diminuição, se as má-
quinas fossem arrestadas, de 1 milhão de hectares só 
no Estado de Mato Grosso.

O impacto econômico potencial dessa apreensão 
de máquinas agrícolas, como já apresentamos em da-
dos anteriores, seria de 1 milhão de hectares. Menos 1 
milhão de hectares de soja e milho safrinha daria um 
impacto de 2,2 bilhões de reais no valor da produção 
bruta do Estado de Mato Grosso.

É interesse notar que a ameaça de arresto de 
máquinas no Estado de Mato Grosso se deu justa-
mente no mês de novembro, período do forte plantio 
da safra naquele Estado. Logicamente, a safrinha viria 
depois da primeira safra.

O impacto social potencial é também dessa apre-
ensão de máquinas na geração de emprego.

Realizamos uma conta dedutiva: menos 1 milhão 
de hectares de soja. Um emprego direto para cada 
100 hectares em nossas lavouras dariam 3 empregos 
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indiretos na cidade para cada um emprego no campo. 
Isso causaria um impacto de 40 mil empregos se essas 
máquinas fossem arrestadas a partir de novembro. O 
arresto se iniciou no final do ano passado.

As principais ameaças de apreensão de máquinas 
causou um aumento de 12% no déficit das máquinas no 
Estado e a impossibilidade de reposição pelas travas 
na Lei nº 11.775, que impede novos financiamentos 
para renegociação das dívidas.

Um outro problema na Lei nº 11.775: o produtor 
que realiza a renegociação não consegue mais finan-
ciar máquinas novas. Logicamente, gerará uma redu-
ção de 40 mil postos de trabalho no campo e na cidade 
se houver apreensão de máquinas, e uma redução de 
12%, cerca de 2,2 bilhões de reais, no valor bruto da 
produção do Estado.

Pensando nisso e imaginando que a única de-
fesa que nos restava, naquele momento, seria justa-
mente acionar a Justiça brasileira para nos defender 
e para fazer com que essas máquinas ficassem no 
campo para preservar aqueles 40 mil empregos, essa 
receita bruta do valor da produção de 2,2 bilhões, a 
nossa Federação entrou com a Ação Civil Público nº 
606/2008. Foi concedida uma liminar determinando 
às instituições financeiras, até o julgamento do mérito 
da ação, efetuarem a imediata exclusão dos nomes 
dos agricultores filiados à FAMATO dos cadastros de 
inadimplentes, bem como se absterem de inscrever nos 
cadastros qualquer mútuo contraído com recursos do 
BNDES. Determinou também, como forma de assegu-
rar o exercício da atividade econômica, a manutenção 
das máquinas e implementos agrícolas de qualquer 
natureza em poder dos agricultores da FAMATO.

Nós, produtores de Mato Grosso, acreditamos que 
se não fosse essa ação civil pública e a próxima, a qual 
mostrarei, estaríamos numa situação muito pior, em 
função da arbitrariedade dos bancos. Tivemos vários 
contatos com esses bancos, não conseguimos nenhu-
ma tratativa e sim a necessidade, dita pelos bancos, 
de apreensão dessas máquinas. 

Realmente, acredito que esse processo, essa 
negociação foi a gota d’água para que fizéssemos 
essa ação civil pública, porque do contrário a situação 
estaria muito complicada no Estado. 

Não bastasse aquela primeira ação civil pública, 
alguns bancos ainda se negavam a fazer a renegocia-
ção conforme a Lei nº 11.775, aprovada pelos Srs. De-
putados. Tivemos que novamente ingressar na Justiça, 
por meio de ação civil pública, para obrigar os bancos 
a fazerem as renegociações com os produtores para 
conceder essa benesse da lei e fazer com que essas 
máquinas ficassem no campo, fazendo os trabalhos que 
têm de ser feitos, a fim de poderem gerar empregos.

Então, Srs. Deputados, a gota d’água que caiu 
transbordou no copo. Não é possível mais que em Mato 
Grosso, Estado que mais produz soja, algodão, bovi-
nos e milho, os produtores tenham de acionar a Justiça 
brasileira – ainda bem que existe Justiça – para que as 
máquinas permaneçam no campo para poderem fazer 
o trabalho da atividade agropecuária. 

Chegamos a um estado de total indignação com 
o sistema financeiro e as leis vigentes neste País, que 
não estavam e muitas vezes não estão sendo cumpri-
das por nós brasileiros.

Não sei se as tabelas estão aí, mas estamos 
preocupados, Srs. Deputados, com 2009, porque não 
acabamos de resolver o problema de 2008 e os nossos 
números informam que ainda há 50% de inadimplên-
cias nos bancos, muitas vezes renegociadas, mas não 
quitadas, e o produtor está sem condições, mais uma 
vez, de fazer frente a esse endividamento de 2008. E 
em 2009, fazendo-se as contas – infelizmente não te-
nho a tabela aqui -, o produtor que renegociou aqueles 
15% mais 40% tem de pagar uma parcela de 31% do 
valor da dívida. 

Portanto, quero avisar aos senhores, comuni-
car ao Plenário desta Comissão de Agricultura, que 
teremos, mais uma vez, o problema em 2009. Tenho 
conversado com algumas revendas no meu Estado, 
com alguns bancos e me parece que muitas vezes as 
pessoas querem mascarar esse assunto, não querem 
discuti-lo, ficam tratando dele de forma tangente e não 
querem ir ao cerne da questão. 

Se esta Casa, se o Brasil não resolver esse pro-
blema de endividamento de uma vez por todas... Se não 
me falha a memória, foram editadas mais de 30 medidas 
provisórias, nas quais há artigos sobre renegociação e 
prorrogação de prazo de dívidas, os senhores são tes-
temunhas disso. Se ficarmos nesse empurra-empurra 
com a barriga de um dia para o outro, de uma semana 
para a outra, realmente, vamos chegar ao caos, em 
2009, para a formação da próxima safra. 

O Rui está dizendo aqui, ameaçando ou dizendo 
qualquer coisa que não é verdade. Estamos avisan-
do: neste mês de abril, temos um problema grave a 
ser resolvido. Não resolvemos em 2008 e temos 2009 
inteiro para fazê-lo. Se todos acham que se vai resol-
vê-lo de uma maneira tranquila e calma, não vai não. 
O que pode acontecer é uma diminuição de área, é 
problema sério. 

Entendemos o problema das empresas e das 
indústrias que não vão vender, e dos bancos que não 
vão receber. O problema é de nós todos. Temos que 
resolver esse problema, Sr. Presidente, de uma forma 
geral e não ficar empurrando apenas com a barriga de 
uma data para outra. 
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Muito obrigado pelo espaço e estarei aqui para 
qualquer questionamento que puder responder.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Muito obrigado, Dr. Rui Carlos Ottoni Prado, por sua 
explanação.

Passo a palavra a Dra. Rosemeire Cristina dos 
Santos, assessora técnica da Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil – CNA, pelo prazo de 10 
minutos. 

A SRA. ROSEMEIRE CRISTINA DOS SANTOS 
– Boa tarde a todos.

Preparei uma apresentação, mas não vou utilizá-
la, porque os números e as apresentações estão bas-
tante semelhantes às outras. 

Agradeço pelo convite feito à CNA para discutir 
este assunto extremamente importante para a agricul-
tura brasileira. Parabenizo os Deputados autores do 
requerimento de realização desta audiência pública. 

Inicialmente, quero manifestar a preocupação 
que temos quando o produtor vai até a Justiça procu-
rar resolver um problema econômico dele. Na verda-
de, ninguém quer resolver os seus problemas na Jus-
tiça. Somente o fazem na medida em que não podem 
solucionar sozinhos. Na medida em que é publicada 
uma lei em maio prorrogando uma dívida, dando ao 
agricultor a possibilidade de fazer uma renegociação, 
em novembro há uma ação para fazer o arresto da 
sua máquina. 

Entendemos que quando se entra na Justiça para 
solucionar um problema econômico, gera-se outro – a 
restrição, a seletividade do crédito, a dificuldade em 
conseguir novos financiamentos –, mas ele só o faz 
porque é necessário.

Também é difícil para nós hoje brigar ou pedir 
flexibilização de normas, principalmente no que tan-
ge a crédito.

Estamos em meio a uma crise que se alastrou 
pelo mundo, que gerou e agravou um processo de 
recessão que já está se confirmando em todos os 
países – e deverá se confirmar também no Brasil – e 
se iniciou em função da falta de regulamentação do 
sistema financeiro. 

Não há como fecharmos os olhos e dizer que o 
problema não existe. O problema está aí, tanto é que 
já foram publicadas 32 resoluções do Conselho Mo-
netário Nacional, mais 2 leis, 3 medidas provisórias 
e 5 resoluções do CODEFAT, prorrogando dívidas de 
investimento desses produtores. 

O problema todo dessas renegociações é que se 
está a um passo de iniciar o planejamento e a aquisição 
de insumos para uma safra que vai ser plantada com 
dificuldade. Os produtores não têm mais como reduzir 
nível tecnológico, já o fizeram na safra que passou em 

função da elevação de custos de insumos, há restrição 
de crédito no mercado pela escassez de recursos em 
função desta crise, que é agravada ainda mais pela 
elevação do risco desses produtores devido aos su-
cessivos processos de renegociação.

Não tem como fecharmos os olhos nem como 
dizermos que o problema não existe. E não é mais a 
ação judicial que vai resolver. Tem que haver uma me-
dida efetiva do Governo de forma a garantir o plantio 
da safra 2009/2010. Essa ajuda tem que vir a tempo 
de garantir esse plantio. Normalmente o que tem acon-
tecido, e isso prejudicou muito o processo de nego-
ciação, é que só se negocia depois que o produtor se 
torna inadimplente. Quinze, vinte, trinta dias depois 
que o contrato venceu, que gerou pressão do setor e 
dos Parlamentares, é que se vai sentar para discutir 
o problema. Então, sai uma resolução tardia do Con-
selho Monetário Nacional, sai uma regulamentação 
do banco. Às vezes vence o prazo, e o produtor não 
conseguiu fazer a operacionalização dessa renego-
ciação no banco.

Tem que haver uma medida efetiva.
Na CNA estamos trabalhando algumas medidas, 

algumas propostas para o Plano Agrícola e Pecuário 
2009/2010. Um dos pontos principais que estamos pro-
pondo é que seja solucionada a questão do risco. Se 
não for solucionada, dificilmente conseguiremos apli-
car o mesmo volume de recursos aplicados na safra 
2009/2010 por conta do agravamento de risco.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Obrigado, Dra. Rosemeire. 

Passo a palavra a um dos convidados que estão 
na extrapauta. O primeiro é o Dr. Emir Rutsatz, Diretor 
Comercial do Banco CNH Capital, e logo em seguida 
ao Dr. Celso Schwengber, Diretor de Operações e Ma-
rketing do Banco John Deere Brasil. Darei 5 minutos 
a cada um. 

Com a palavra o Dr. Celso e logo em seguida o 
Dr. Emir. 

O SR. CELSO SCHWENGBER – Boa tarde, Sr. 
Presidente e Srs. Deputados.

Agradecemos pelo convite de participar desta 
Comissão.

Gostaria de confirmar o que o Ademiro e o José 
Carlos expuseram aqui. As dificuldades que os bancos 
enfrentam hoje é muito séria, o nível de risco subiu 
muito e isso está gerando uma redução de capacida-
de de financiamento.

Precisamos debater sobre mecanismos susten-
táveis, para que a agricultura brasileira possa voltar a 
investir, para que os produtores possam voltar a com-



21604 Quinta-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2009

prar máquinas novas, para que os bancos possam 
voltar a alcançar o crédito de que precisam. A solução 
precisa ser encontrada.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Com a palavra o Dr. Emir Rutsatz.

O SR. EMIR RUTSATZ – Prezado Deputado Fábio 
Souto, demais Deputados presentes, primeiramente, 
agradeço pelo convite para participar desta audiência 
pública e coloco-me ao inteiro dispor de todos os se-
nhores, em nome do Banco CNH Capital.

O Banco CNH Capital está aqui para colaborar 
nas questões, até pelas dificuldades que a agricultura 
brasileira está enfrentando. Entendo que temos de en-
contrar uma solução definitiva para os problemas.

Estou à disposição, Sr. Deputado, para qualquer 
questionamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Muito obrigado, Dr. Emir.

Vou passar a palavra ao Deputado Valdir Colat-
to, autor do Requerimento nº 332, de 2009, sobre re-
alização desta audiência pública. O Deputado Valdir 
Colatto também é Presidente da Frente Parlamentar 
da Agropecuária.

Vejo que 12 Deputados estão inscritos. Sugiro a 
V.Exa., primeiro, que faça a explanação que conside-
rar importante. Depois haverá questionamentos em 
bloco – 3 perguntam e eles respondem – para maior 
objetividade e rapidez dos trabalhos.

Com a palavra o Deputado Valdir Colatto.
O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Sr. Pre-

sidente, Sras. e Srs. Deputados, senhores convidados, 
na verdade, são 12 inscritos, mas a presença é menor, 
então, penso que é possível haver num bloco, por en-
quanto, até que cheguem os demais Deputados.

Sr. Presidente, ouvimos a FEBRABAN, o Banco 
do Brasil, os bancos de fábrica, a FAMATO e a CNA. 
Esta audiência pública foi requerida exatamente para 
trazer as informações sobre a questão do crédito e do 
endividamento. Houve a assinatura de vários Deputa-
dos, por causa da dificuldade que estamos sentindo 
no quadro que se apresenta.

Quando ouvimos opiniões tão diversas, nós De-
putados ficamos como mariscos, ou seja, entre a pedra 
e o mar. Onde está a razão? O que nos está batendo? 
Precisamos encontrar uma saída.

O Ministério da Agricultura parece estar em céu 
de brigadeiro: está tudo certo, os programas estão 
andando e não há problemas na agricultura. O que 
falaram a CNA e a FAMATO, órgãos de produção, não 
bate com o que disse o Ministério da Agricultura. Se 
a aplicação de alguns recursos em alguns programas 

está correta, alguma coisa não está batendo com a 
questão de crédito.

A FEBRABAN afirmou que não há ações de dívi-
da depois de 2007. A FAMATO afirmou que há muitas 
ações em 2008. O Banco do Brasil disse que a dívida 
está equacionada e que aumentou o crédito de custeio 
em 31%. E o setor de máquinas afirmou que caíram 
35% as vendas de máquinas no Brasil. A situação está 
muito complicada. São situações bastante divergentes, 
e precisamos buscar a saída. 

Parece que o jogo é a saída para o Governo e 
para esta Casa. É claro que o setor produtivo está re-
fém de um processo, a CNA está elaborando algumas 
propostas, a FAMATO está expondo a situação do Mato 
Grosso, que é uma realidade.

Gostaria de dizer que não se trata apenas de 
uma questão das pequenas propriedades. Tenho uma 
manifestação da Federação dos Trabalhadores na Agri-
cultura do Estado de Santa Catarina – FETAESC, na 
qual pedem anistia para os agricultores do PRONAF, 
securitização com 20 anos de prazo e concessão de 
bônus de 50% para pagamento em dia das parcelas de 
dívidas de custeio e investimento já prorrogadas nas 
safras anteriores, referentes a PRONAF, PROGER e 
Rural Familiar.

De Mato Grosso e Santa Catarina, de pequenas 
a grandes propriedades, enfim, aonde se vai só se 
fala na questão do endividamento. Os Deputados são 
testemunhas disso.

As medidas envolveram – aqui está o Relator 
da medida provisória Luis Carlos Heinze – discussão 
intensa, exaustiva, e não se conseguiu avançar muito. 
Tivemos situações complicadas para avançar nesse 
processo de negociação e deu no que deu. A Rose 
foi a nossa musa do endividamento, discutiu muito, é 
conhecedora desse processo. Tentamos andar, mas 
não conseguimos resolver.

Estive na feira em Não-Me-Toque, Luis Carlos 
Heinze, terra de V.Exa., e vi a imensa riqueza daquela 
exposição. Fiquei assustado, como engenheiro agrôno-
mo, como Deputado. Fui lá com a Frente Parlamentar 
da Agricultura. Havia uma parafernália de máquinas e 
equipamentos, produtos para a agricultura, químicos e 
não químicos, orgânicos, e fiquei pensando cá comigo: 
“a agricultura vai bem, mas o agricultor vai mal”.

Alguém está ganhando dinheiro nesse processo 
todo. Se o agricultor está endividado e não está ga-
nhando dinheiro, alguém está ganhando dinheiro! Com 
certeza os bancos estão em primeiro lugar, porque os 
juros mais caros do mundo estão no Brasil. Ninguém 
falou em juros aqui. Muitos disseram que estão com pro-
blemas e tal, mas ninguém falou dos juros, que são os 
mais caros do mundo. E isso pesa na conta, no porquê 
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os produtores não conseguem pagar – se comparar o 
juro americano, por exemplo, com o brasileiro.

O Banco do Brasil financia bastante, mas quantos 
pegam juros agrícolas? Vinte, trinta por cento dos pro-
dutores, quem sabe? Setenta por cento vão ao mercado 
buscar juros de mercado ou de empresas, etc.

Ficamos tristes, porque o setor rural novamente 
está abandonado à própria sorte. Não temos seguro, e 
aí está o risco da atividade. Vemos que a crise chega, 
primeiro, na agricultura. A primeira que entra na crise 
é a agricultura. E o banco diz: “A agricultura está com 
problema, a economia mundial está com problema. 
A agricultura é uma atividade de alto risco”. Produzir 
comida é uma atividade de alto risco. Enquanto não 
tivermos o pensamento de que é preciso ajudar a agri-
cultura, de que todos somos parceiros nesse processo, 
a agricultura não vai sair da crise.

Tenho certeza de que quem produz uma máquina, 
qualquer máquina, tem o custo e coloca o plus a mais, 
que é o lucro, e com razão, senão quebra. O banco 
faz o mesmo. E o agricultor, o que faz? Ele é refém de 
todo um processo de custo de produção, não determi-
na o preço do produto – é “quanto você me paga” – e 
está no mercado internacional. Interessa o custo que 
ele tem. Ele tem o preço de mercado, se for abaixo do 
custo, ele tem que vender por aquilo e não há seguro 
nem garantia.

Nessa questão da falta de recursos, do risco, 
fizemos vários atos para aumentar a exigibilidade, o 
compulsório, essas coisas todas. Não vimos isso re-
tornar para o setor produtivo proporcionalmente aos 
recursos liberados.

O Banco do Brasil está dizendo que aumentou 
30% os recursos – não sei se em relação aos da exi-
gibilidade ou não. Mas não ouvi ninguém dizer, por 
exemplo, os bancos privados, nessa questão da exigi-
bilidade, quanto entrou a mais para os bancos, quanto 
houve a mais de recursos.

Dr. Emir, gostaria que V.Sa. nos enviasse uma pla-
nilha sobre a negociação das dívidas com os bancos 
privados. Não vi nada aqui. O Banco do Brasil disse 
que negociou 18 bilhões, 13 bilhões já estão acertados 
– o pessoal pagou o total, o que foi uma surpresa – e 
5 bilhões estão sendo negociados.

Requeiro à Mesa que o Banco do Brasil nos passe 
a informação de quanto foi a negociação da dívida sob 
a responsabilidade do Banco e do Tesouro.

Também gostaria de saber sobre os bancos pri-
vados, em que nível está a dívida, se houve negocia-
ção, quanto era o endividamento, para que possamos 
ter ideia do que ocorreu.

Elaboramos uma lei para a renegociação e não 
sabemos exatamente – não sei se o Deputado Luis Car-

los tem essa informação – quanto ficou a negociação 
das dívidas, mas é muito importante sabermos.

A CNA e a FAMATO estão pedindo para que se 
faça um novo estudo e busque uma solução. Precisa-
mos saber disso. Vai ficar gravada nesta Casa a res-
ponsabilidade do que foi pedido agora.

Como o Rui disse, estamos avisando aqui hoje 
que no dia 27 de abril haverá problemas para o cus-
teio da safra lá na frente. O pessoal não tem dinheiro 
para investir, não vai ter dinheiro para renovar a frota. 
Então, esse é um aviso. Nós não queremos ficar com 
a responsabilidade, Presidente Fábio, de que esta Co-
missão ouviu isso e ficou calada, ou fez que não ouviu. 
Precisamos buscar os encaminhamentos e a solução, 
por isso estamos fazendo esta audiência pública.

Então, gostaria que o Banco do Brasil e os ban-
cos privados nos informassem o perfil da dívida, como 
está, quem foi que entrou, quem pagou, quem não 
pagou, a fim de termos ideia da situação. Queremos 
saber se valeu ou não a pena. Trabalhamos um ano 
e meio para fazer a regularização da dívida! Se não 
valeu a pena, temos de nos dirigir ao Governo e dizer 
que pode rasgar e jogar no lixo essa lei, que é preciso 
fazer outra ou buscar uma solução.

Para encerrar, Sr. Presidente, acima de tudo, peço 
aos bancos que não olhem somente o lucro, mas sim 
a questão social que têm com o setor produtivo. Todo 
mundo sabe, e eu tenho certeza, que o setor produtivo 
financia o setor especulativo. Os bancos, no Brasil, não 
têm problemas com a crise. Por quê? Porque cobram os 
juros mais caros do mundo. A melhor coisa do mundo 
é ser banqueiro neste País. Então, por que não pode-
mos dividir um pouco esse bolo numa parceria? Podem 
dizer que isso é uma utopia, é um discurso fácil, mas 
não é. Nós temos de trabalhar isso. Se não olharmos 
como parceria todos os segmentos do agronegócio, a 
fim de que o agricultor tenha renda para continuar na 
atividade, podemos somar tudo, Deputado Zonta, que 
virará pó. Não há como manter um setor, levando pre-
juízo. E o agricultor está ciente disso, tanto que está 
saindo da agricultura, está deixando de plantar, em ra-
zão das pressões ambientais, econômicas, fundiárias. 
É uma parafernália de ações em cima do agricultor. E 
agora estão pedindo mais garantias. Ora, se a minha 
terra hoje, por conta da crise econômica, baixa o va-
lor, porque a crise diminui o valor da terra, como vou 
exigir mais garantias para fazer uma nova operação? 
Isso é inviável, isso não existe. Então, vamos criar um 
fundo de financiamento, buscar alguma coisa para 
podermos resolver essa questão. É preciso ter essa 
parceria. Não adianta dizer que o setor vai aguentar, 
porque não vai. O resultado vem aí, a produção vai 
caindo, e precisamos de uma saída.
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Por isso deixo o pedido ao setor financeiro para 
que nos apresente uma proposta. Qual é a saída para 
a situação? É cobrar a dívida? É ir para Justiça? Fazer 
o pessoal entregar os bens?

O que vimos aqui foi a FEBRABAN dizendo que 
se o gerente emprestar mal, ele será responsabilizado. 
Com certeza, há a responsabilidade do banco, mas 
se o agricultor que pega esse dinheiro sofre com uma 
chuva de pedras, o preço está ruim e ele não conse-
gue pagar o empréstimo, ele é responsável pelo quê? 
Ele fica com a dívida no banco, com o seu patrimônio 
estourado e trabalhou o ano inteiro de graça. Só agri-
cultor faz isso. Então, temos de encontrar essa parce-
ria. Acho que essa é uma responsabilidade de todos 
os setores.

Eu queria não criticar, mas chamar a atenção do 
sistema financeiro. Vamos encontrar uma maneira para 
financiar a agricultura brasileira antes que seja tarde. 
Não adianta termos máquinas boas, de alta tecnolo-
gia, produtos, dinheiro à vontade, porque não haverá 
agricultor que queira plantar. Ele também vai fazer a 
conta e, com certeza, sairá do negócio, porque não é 
bobo, sabe como é agricultura: a dívida está aí, e ele 
não consegue mais bancar toda essa situação que 
está acontecendo no Brasil.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Deputado Valdir Colatto, V.Exa. quer que os nossos 
convidados respondam ou vai esperar que outros De-
putados se pronunciem? (Pausa.)

Então, vou passar a palavra ao coautor do re-
querimento de realização desta reunião de audiência 
pública, Deputado Luis Carlos Heinze.

O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – Sr. 
Presidente, colegas Parlamentares, senhores convida-
dos, acho que esse é um tema importante e por isso 
subscrevi o requerimento com o Deputado Valdir Co-
latto e outros Deputados. Esse é um assunto que não 
se encerrou no ano passado, quando da renegociação 
da dívida e até hoje temos recebido reclamações. 

Vou começar com o Sr. José Carlos. No Banco 
do Brasil, no ano passado, mexemos tanto na lei, nas 
resoluções, mas diziam que era para prorrogar.

Os Deputados Waldemir Moka, Zonta, Valdir Co-
latto, Afonso Hamm estavam comigo e, nas audiências 
com os Ministérios da Fazenda e Agricultura, sempre 
ressaltávamos que não adiantaria de nada fazermos 
prorrogações por 3 anos, 5 anos – queríamos mais 
prazo, o prazo que fosse – se os produtores não tives-
sem acesso ao crédito. Isso era ponto pacífico. Não 
entendíamos. Daqui a pouco saiu uma resolução, e 
os bancos disseram: “Não posso cumpri-la porque o 

Banco Central impede ver o risco que eu tenho”. Alte-
ramos aquilo, mas continuou. 

Esta semana, na Feira do Terneiro, numa região 
do Rio Grande do Sul, fiquei sabendo que todos os 
que fizeram renegociação ano passado não tiveram 
custeio. Quem fez renegociação de custeio alongado 
ou de investimento agora, de novo, não podia comprar 
25 mil reais de terneiro, porque fez renegociação, por-
tanto, estava fora. O limite dele já estava extrapolado. 
Isso foi no ano passado. Muitos não financiaram. Con-
sequentemente ficaram fora. 

Para todos os que estão aqui, principalmente o 
pessoal de banco, eu digo que essa é uma das razões 
de o Brasil ter uma queda, este ano, em torno de 10 
milhões de toneladas de grãos. O Brasil vai diminuir a 
produção em função da falta de crédito. 

Sei do esforço do Banco do Brasil que empres-
tou mais do que tinha emprestado no mesmo período 
do ano passado. Aí os bancos particulares empresta-
ram menos, no mesmo período, para os custeios da 
safra. Esse foi o primeiro problema que enfrentamos 
daqueles que renegociaram e não conseguiram ter 
acesso ao crédito. Continuam ainda, e tenho recla-
mações até hoje. 

Havia Estados com 3 a 5 anos de prazo para 
prorrogação. Se esse pessoal tinha 4 anos para pagar 
e colocou mais 5 – digamos que era do Mato Grosso, 
Rio Grande do Sul ou dos Municípios da seca do seu 
Estado, Deputado Moka -, passou a ter 9. Isso está 
acontecendo agora. 

Devia 90 mil reais, por 5 anos e mais 4, dá 9 
anos. Teria que pagar 10 mil. O banco está dividindo 
pelos 4, não colocando 5 mais. Já tenho reclamações 
do banco CNH e também da Massey, do Banco De 
Lage Landen. 

Não adianta fazermos uma lei e depois não ser 
cumprida. Fazemos muita ginástica e nada. Por que 
da lei? A situação é difícil.

José Carlos, no caso do Banco do Brasil e dos 
demais bancos, se conseguirmos um prazo... porque 
a situação é extremamente delicada.

Tínhamos, no ano passado, quando se discutia 
a dívida, 87 bilhões de reais. Se pegarmos as dívidas 
que o setor tem com bancos, com cooperativas, com 
cerealistas, com indústria de defensivos, de insumos, 
de máquinas, seguramente 110 a 120 bilhões é o que 
o setor deve. 

Então, esse é um problema extremamente sério. 
Sei que banco ou as próprias indústrias não são caso de 
filantropia. A política que tem de existir é a de governo, 
mas ela não existe. Então, o problema que temos de 
discutir juntos é: o que fazer nesse processo?
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Pode existir a política anunciada, que é o Plano 
Safra. Eu fazia projeto de crédito rural. Nos anos 80, 
sempre houve frustrações de safra de trigo, soja, ar-
roz, milho. No Centro-Oeste também existia, só que o 
produtor chegava ao Banco do Brasil ou a qualquer 
banco e prorrogava por 1, 2, 3 anos, pagava a conta 
logo porque tinha renda. Depois de 88, dos Governos 
Sarney, Itamar, Fernando Henrique Cardoso e Lula, 
não temos mais renda. 

Estamos pagando o adubo mais caro do mundo. 
A China é o maior consumidor de adubo, seguidos da 
Índia, dos Estados Unidos, e o Brasil é o quarto. Os três 
primeiros – o Brasil é o quarto – subsidiam fertilizantes. 
Então, para eles, se for mil, 2 mil, 3 mil a tonelada, não 
interessa, porque ele é subsidiário. Aqui no Brasil, não. 
Aqui, o produtor subsidia o consumidor.

Defensivo. O nosso é o mais caro do mundo. 
Inclusive foi objeto de requerimento que apresentei 
nesta Comissão. Já pedi uma auditagem nesse cartel 
existente dos defensivos e dos fertilizantes. 

No ano passado, o Brasil gastou 7 bilhões de 
dólares com defensivos. Os Estados Unidos, 6,7 bi-
lhões. E aquele país produz o triplo, quer dizer, planta 
3 vezes mais do que nós. Alguma coisa está errada. 
O problema não é o produtor.

E ainda querem tirar aqueles 15 produtos nos-
sos – o Ministério da Saúde e o Ministério do Meio 
Ambiente. Vejam como é complicado. 

Dirigindo-me às indústrias aqui representadas, 
peço que acompanhem o meu raciocínio: temos de 
ajudar todo mundo, e os bancos também, seja o Ban-
co do Brasil, sejam os bancos particulares. 

PETROBRAS. Lucro da PETROBRAS: 34 bilhões. 
O diesel mais caro do mundo é o nosso. A carga tribu-
tária em cima do litro de diesel é de quase 50%.

Eu moro em São Borja. Muitas pessoas de São 
Borja atravessam o rio para comprar diesel num posto 
da PETROBRAS na Argentina por R$1,20. Aqui paga-
mos R$2,20, o dobro.

Máquinas agrícolas. Nesse ponto há uma recla-
mação do pessoal do setor de máquinas agrícolas, para 
o Milton Rego, representante da ANFAVEA. 

A OCEPAR fez um levantamento de janeiro de 
1999 a janeiro de 2007. Nesse período, pegamos o 
pico das máquinas agrícolas – refiro-me a tratores e 
colheitadeiras, não a outras máquinas, como planta-
deiras etc. Pois bem. Nesse período de janeiro de 1999 
a janeiro de 2007, houve 212% de aumento, e o aço 
subiu 280%. Pode ser por conta do aço? Talvez. Mas, 
nesse mesmo período, os automóveis subiram apenas 
113%; os caminhões, 110%. Quer dizer, a metade do 
que subiram trator e colheitadeira. O IGPM foi 135%, 
e os alimentos subiram 106%, o que é aproximada-

mente a inflação. Portanto, o produtor, novamente, está 
pagando o pato. 

Então, máquinas, fertilizantes, defensivos, carga 
tributária. Em 1980, 20%; 2009, 37%. De quem sai es-
ses 17%? Uma vez que o consumidor não pode pagar, 
jogam nas costas do produtor. 

Aqui está o resultado dos 120 bilhões de endivi-
damento. Caso nós aqui, juntamente com os bancos, 
com as indústrias aqui representadas e com o Ministério 
da Agricultura, não façamos um pacto, não adiantará. 
O produtor é isso aqui.

Por isso, os Estados Unidos da América do Nor-
te, a Europa e o Japão subsidiam seus agricultores. 
Nós estamos num tal de livre mercado. E não há como 
enfrentar esse livre mercado se são apenas 4 ou 5 as 
empresas que fabricam colheitadeira e trator; se são 4 
ou 5 as empresas que fabricam defensivos e os fertili-
zantes; se são 4 ou 5 os que compram os grãos. 

Como pode o produtor resolver isso, por mais 
capacidade que tenham a Senadora Kátia Abreu, a 
CNA, as federações, a OCEPAR, a OCB? Não con-
seguimos resolver isso. Falta vontade política de re-
solver. Por mais trabalho que façamos aqui – e nos 
dizem que só estamos tratando de dívida agrícola – 
esse é um problema seriíssimo. Isso é sobrevivência 
de milhares de produtores, hoje, no Brasil. O Governo 
precisa ter vontade política para resolver isso, como o 
finado Getúlio Vargas tinha. Aliás, quem for ao Palá-
cio Piratininga verá uma frase que diz: “Onde estiver 
o interesse da produção estará o interesse do Brasil”. 
Os Governos militares de 60, 70 e 80 tinham políticas 
de renda. Política para ajudar a indústria e outros seg-
mentos do País, e o produtor teve vantagem também 
nesse processo. Ele aproveitou. 

De 1990 para cá, o que temos? Triplicamos a 
produção de grãos, de carnes, de lácteos. O Brasil é 
líder em biocombustíveis, em álcool. E como estamos 
devendo 120 bilhões? Algo está errado, pois somos 
extremamente capazes, tanto que triplicamos a pro-
dução. E, agora, como ficamos? 

Estou fazendo um desabafo, mas o quero é res-
saltar a necessidade de sentarmos e, juntos, resol-
vermos isso. 

Agora, não pode, quando todo mundo aumenta 
o preço do seu produto de acordo com a inflação... Se 
fosse apenas pelo preço do aço, caso em que há um 
componente específico – e também houve um cartel do 
aço... O aço se aproveitou. Está bem, mas também trator 
e colheitadeira se aproveitaram dos produtores. 

Esse é o problema. O IGPM não subiu, e o auto-
móvel e o caminhão também não subiram. 

Essa é uma indagação que faço ao Dr. Milton, 
representante da ANFAVEA, e que deixo ao Dr. Ade-
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miro, ao Dr. José Carlos e aos demais representantes 
de bancos aqui presentes, se a questão é prazo, se é 
risco, porque vamos ter de resolver. 

E, Dr. José Carlos, outra questão: sei que muita 
gente pagou o Banco do Brasil, mas pagou apertado, 
porque foi dito que se pagasse haveria financiamento. 
Sei que fez falta para muita gente, que vendeu o pai, a 
mãe, empenhou não sei quem, para pagar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Deputado Heinze, o tempo de V.Exa. está esgotado. 

O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – E 
plantou a lavoura, mas plantou sem os insumos ne-
cessários. Muitos sequer conseguiram financiamento, 
uma vez que as traders saíram do processo. 

Sei que o problema é extremamente grave, que 
nenhum banco, nenhuma indústria é casa de filantro-
pia. Agora, não se pode esquecer que esse é um setor 
dos mais importantes para o País – para mim, o mais 
importante, pois, se gera 40% dos empregos diretos e 
indiretos, deve ser o mais importante. Não tem cons-
trução civil, não tem nada. 

Hoje, quando estão garganteando que o Brasil 
está emprestando 4,5 bilhões para o FMI, é preciso 
ver que esse dinheiro saiu desse setor – do algodão, 
da soja, dos frangos, dos suínos, do boi, do fumo, da 
laranja, de tudo o que exportamos. Foi daí saíram es-
ses 214 bilhões, porque 90% são do setor...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Deputado Heinze, o tempo de V.Exa. terminou há 10 
minutos. 

O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – 
Faço essas observações para que possamos discutir, 
aproveitando este espaço, porque há um setor impor-
tante aqui – os bancos e as indústrias de tratores e 
colheitadeiras que estão conosco, junto com a Fede-
ração de Mato Grosso e também com a CNA.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Muito obrigado, Deputado Luis Carlos Heinze.

Com a palavra o Deputado Moreira Mendes, 
coautor do requerimento de realização desta audiên-
cia pública. (Pausa.) S.Exa. não está presente neste 
momento. 

Seguindo a lista, com a palavra o Deputado Paulo 
Piau. (Pausa.) Não está presente S.Exa. 

Deputado Antônio Andrade. (Pausa.) Também 
não está presente S.Exa. 

Deputado Moacir Micheletto. (Pausa.) S.Exa. não 
está presente. 

Deputado Homero Pereira, também coautor do 
requerimento desta reunião. 

O SR. DEPUTADO HOMERO PEREIRA – Com-
prometo-me a falar menos que o Deputado Heinze.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA – Sr. Presi-
dente, quais são os demais inscritos na sequência?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Logo em seguida, Deputado Duarte Nogueira; de-
pois, os Deputados Abelardo Lupion, Celso Maldaner, 
Zonta, Afonso Hamm e, finalizando, o nobre Deputado 
Waldemir Moka.

O SR. DEPUTADO HOMERO PEREIRA – Sr. 
Presidente, o propósito desta audiência pública era 
buscar respostas para algumas perguntas e, principal-
mente, projetar o futuro, porque não podemos incorrer 
nos mesmos erros do passado. 

No Mato Grosso ficamos numa situação apre-
ensiva, quando, no ano passado, nos vimos naquela 
situação vexatória em que os produtores rurais tiveram 
suas máquinas apreendidas. 

Na hora da bonança – como quando, no passado, 
fizemos os agrishows da vida, seja em Ribeirão Preto, 
seja em Rio Verde, seja em Rondonópolis etc. -, todos 
compartilharam dos bons momentos do agronegócio, 
mas, quando chegou a hora da dificuldade, os produ-
tores rurais se viram praticamente sozinhos. Aqueles 
que foram nossos parceiros num primeiro momento dei-
xaram de ser, tanto que foram nossos algozes quando 
tentaram tomar o maquinário. 

A Federação da Agricultura e a APROSOJA en-
traram com processos para tentar fazer valer o direito 
dos produtores. Felizmente a Justiça se pronunciou a 
favor dos produtores. Esperamos que fatos lamentá-
veis como esse não se repitam, porque, certamente, 
outras crises virão, não foi só aquela, virão outras. E é 
muito ruim para nós sabermos que nos momentos de 
bonança temos muitos parceiros, mas, nas horas de 
dificuldade os produtores acabam ficando sozinhos. 
Que isso sirva de lição para nós que estamos antes e 
depois da porteira, para que possamos efetivamente 
estabelecer parcerias e buscar uma solução para o 
setor como um todo. 

Nesse caso, Dr. José Carlos, a nossa preocupação 
é saber que temos vencimentos agora. Já iniciamos o 
ano de 2009. No dia 16 de maio, se não me engano, 
temos parcelar a vencer. E, aí? Há alguma medida 
novamente? Vamos ficar sempre da mão para a boca, 
tomando medidas de curto prazo? Nos últimos 4 anos 
ficamos meio especialistas em endividamento. Parece 
que não temos outra pauta para cuidar aqui de tanto 
que o assunto endividamento tomou conta da nossa 
agenda. Precisamos construir uma agenda mais con-
sistente, com visão de longo prazo. A CNA está lide-
rando um processo, tentando buscar uma alternativa 
nova para um novo modelo de política agrícola etc., 
para termos um horizonte mais consistente. 
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Mas, se não fizermos uma transição, se não re-
solvermos o problema da safra 2009/2010, 2010/2011 
– e certamente esse novo projeto vai demorar 2 ou 3 
anos para entrar num processo de maturação -, va-
mos acabar novamente nos digladiando, agora com 
o agravamento da crise internacional, com a falta de 
crédito externo. 

Sempre fui um crítico do modelo de financiamento 
da produção brasileira, porque o crédito oficial foi saindo 
gradativamente do financiamento do setor, embora o 
banco tenha financiado; mas, se compararmos com a 
década de 80, veremos que foi saindo gradativamente. 
Os bancos vinculados à FEBRABAN financiam muito 
pouco. Esse nicho foi ocupado pelas traders. O nosso 
negócio não é vender soja antecipada para as traders, 
o nosso negócio não é vender produto verde, porque 
além de cobrar um delta a mais, um spread a mais, 
nós perdemos a oportunidade do mercado, porque 
ela está interessada na nossa produção. Queríamos 
captar dinheiro e pagar dinheiro mais juros para os 
bancos, e não pagar em produto como fazemos hoje, 
que é isso que está deixando a agricultura brasileira 
fragilizada. 

Quem sabe com essa falta de crédito internacional 
que há agora – e, obviamente, vai faltar dinheiro para 
as traders nos financiarem -, e pensando em novas 
alternativas, possamos estimular os bancos a inves-
tir? Não vamos ficar só comprando papel do Governo, 
vamos investir no setor produtivo, seja na agricultura, 
seja na indústria, seja no comércio. Temos de fazer um 
jogo de País para podermos concorrer lá fora todos 
juntos. Agora, pagando juros extorsivos e sem subsí-
dios, como vamos concorrer lá fora com quem pratica 
subsídios com mais de 1 bilhão por dia, com quem trata 
a sua agricultura com respeito? Como concorrer, prin-
cipalmente com os problemas decanos e graves que 
temos de logística, problema ambiental, problemas de 
toda ordem? Se nessa relação crédito/endividamento/
risco etc., a relação econômica, não nos entendemos, 
o que dirá nas questões estruturantes que temos e em 
relação às quais devemos lutar todos juntos. 

Todos nós que estamos envolvidos, ou finan-
ciando o setor, ou comprando do setor ou vendendo 
do setor, temos de fazer um pacto. O Deputado Valdir 
Colatto disse bem: temos de tentar fazer um pacto. É 
preciso identificar quem é o mocinho e quem é o vilão 
nessa história – e ninguém melhor do que o sistema 
financeiro para essa identificação -, para que possa-
mos construir algo mais proativo e entrarmos em ou-
tra pauta, na pauta de competitividade e não ficarmos 
eternamente no endividamento. 

Quando ainda não era Deputado, fui depoente 
na CPMI do Endividamento, de que o nosso saudoso 

Senador Jonas Pinheiro foi Presidente. Os problemas 
são recorrentes desde aquela época, todos identifica-
dos. Na época, ouvimos o então Presidente do Banco 
do Brasil dizer que, com aquelas taxas de juros, nem 
plantando maconha irrigada se conseguiria pagar a 
conta, porque os indexadores eram muito maiores do 
que o valor que se dava ao produto. E isso ocorre até 
hoje, quando são outros os indexadores, outros os 
componentes. É só ver o balanço dos bancos e o dos 
produtores, que se vai observar claramente onde a 
economia pesa mais.

Com esta audiência, esperamos inaugurar uma 
nova etapa, não a etapa da choradeira, de gritos ou 
coisa parecida, mas de fazer alguma coisa juntos. Se 
não fizermos juntos esse processo, aproveitando essa 
reengenharia que em boa hora está sendo feita no 
Banco do Brasil – e o próprio Presidente da Repúbli-
ca teve de chamar a atenção, porque não aguentava 
mais cobrar a redução da taxa de juros, e deu esse 
exemplo por meio do Banco do Brasil, que é um banco 
em que o Governo tem forte gestão. E que isso sirva 
de exemplo aos outros bancos. Vamos fazer um jogo 
de Brasil para podermos concorrer lá fora. Essa é a 
minha opinião. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Com a palavra o Deputado Duarte Nogueira.

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o Brasil hoje 
detém a segunda maior frota de máquinas agrícolas 
do planeta, a maior agricultura tropical, só atrás, no 
caso da frota, dos Estados Unidos, e isso se deve ao 
dinamismo e eficiência dos nossos agricultores, aos 
nossos recursos naturais abundantes e a uma série 
de ações que, naquele devido tempo, eram cabíveis, 
principalmente em meados da década de 90 para cá, 
quando explodiu o endividamento que ainda se ar-
rasta, veio o problema do Plano Collor etc., foi feita 
a securitização, o PESA , o “PESINHA”, o RECOOP, 
criou-se o PRONAF e, em 2000, o MODERFROTA. Ou 
seja, uma série de coisas que, de certa maneira, trou-
xe alívio e recuperou a capacidade de produção e de 
liquidez dos agricultores, mas não resolveu o proble-
ma do endividamento, só empurramos com a barriga 
a coisa mais para frente.

E, agora, esse cenário nos remete à necessária 
mudança do modelo de crédito agrícola brasileiro. De-
pois da 2ª Guerra Mundial, com medo de passar fome 
de novo – principalmente os países mais desenvolvi-
dos -, o mundo criou um sistema de produção agrícola 
extremamente subsidiado. Isso envolveu até o GATT, 
na década de 90, bem como a criação da OMC, e o 
Brasil se adaptou a um sistema de não utilização dos 
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subsídios. A agricultura, porém, é diferente de uma 
fábrica de parafuso, em que se coloca matéria-prima, 
o metal ali na ponta, aperta-se um botão, e a máqui-
na faz o parafuso, e ela pode parar ou continuar, de-
pendendo da sua viabilidade econômica para vender 
parafuso. A agricultura não é assim, ela tem um ciclo 
da natureza. Tem a hora de plantar e tem a hora de 
colher, e o agricultor sempre tem de plantar, do con-
trário, ele morre. Aliás, ele morre se planta e morre se 
não planta, principalmente.

Então, a oportunidade de estarmos hoje aqui, 
ainda mais num momento de crise, nos remete à ne-
cessidade de, em vez de procurar culpados, procurar 
de soluções. Entendemos que o Governo – e somos 
críticos do Governo, mas críticos construtivos – está 
muito aquém não só na rapidez, mas até, no nosso 
ponto de vista, na lucidez. O mundo inteiro, países de-
senvolvidos, países em desenvolvimento e países não 
desenvolvidos, reduziu suas taxas de juros. 

A política monetária operada pelos bancos cen-
trais reduziu as taxas de juros no mundo todo, só o 
Brasil não o fez antes; fez timidamente agora porque 
não havia outra solução. Mudou a Diretoria do Banco 
do Brasil, na minha opinião, não para baixar juros, mas 
para aparelhar o Banco, além de outras instituições, 
não sob a luz dos técnicos de carreira do Banco do 
Brasil, mas pela utilização desse instrumento para fa-
zer política. Essa é a minha opinião, falo abertamente, 
até porque sou Parlamentar e acho que é meu dever 
emitir a minha opinião.

No entanto, quero dizer, para encerrar, Sr. Pre-
sidente, que a agricultura é cíclica e, portanto, tem os 
seus altos e baixos. Quando temos liquidez e o custo 
de produção é menor do que o custo final do produto, 
o agricultor tem renda e pode pagar os seus compro-
missos. Quando isso se inverte, como no momento que 
vivemos recentemente, nem se ele tiver o juro oficial, 
de 6,75% ou 6,25%, nem se ele tiver de juro zero. Por 
exemplo, para o produtor de café que tem um custo 
de R$320 e que vende a R$250, a conta não fecha. 
Então, se ele pegar o financiamento para o custeio ou 
para investimento a zero, também não dá, ele não vai 
pagar a conta!

Precisamos ter um seguro de renda, uma polí-
tica de garantia de preço mínimo, fazer os leilões de 
opções, garantir as ações dos PEPROs, que foram po-
sitivos para estabilizar preço. Temos um terço do café 
do mundo e não temos 1 milhão de sacos de café de 
estoque regulador. Disse o Presidente da República 
para os produtores de cana-de-açúcar: “Vamos produ-
zir, porque vamos produzir mercado”. Faz 6 anos que 
não fazemos um novo acordo comercial no País, não 
se abriu um novo mercado para o País, e o Presidente 

mandou o agricultor produzir. Aí está sobrando álcool, 
o preço está lá embaixo, e ninguém consegue fechar 
a conta. O produtor acreditou.

Então, Sr. Presidente, quero fazer uma indagação, 
ou pedir uma sugestão, aproveitando a experiência 
tanto do Dr. José Carlos Vaz, a quem conhecemos e 
respeitamos pelo trabalho que faz como representante 
do banco oficial, o Banco do Brasil, quanto do Ademiro 
Vian, aqui representando a FEBRABAN. Pergunto quais 
as sugestões de alteração do nosso modelo agrícola 
poderíamos debater, oferecer ou cobrar dos tomado-
res de decisão do Governo, para que pudéssemos ter 
seguro, ter essa política de garantia, ter um sistema 
de crédito agrícola que não empurre ainda mais para 
a frente o problema, mas, sim, que, de certa maneira, 
equacione estruturalmente isso que vimos arrastando, 
para que, quando vier o ciclo de baixa, não venhamos 
aqui, à Comissão de Agricultura, para debater o mesmo 
assunto, como lembrou o Deputado Homero.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Muito obrigado, Deputado Duarte Nogueira.

Com a palavra o Deputado Abelardo Lupion. 
(Pausa.) S.Exa. não está presente.

O Deputado Celso Maldaner também se ausen-
tou.

Com a palavra o Deputado Zonta.
Logo em seguida, concederei a palavra ao De-

putado Afonso Hamm e, depois, ao Deputado Walde-
mir Moka.

O SR. DEPUTADO ZONTA – Cumprimento o Sr. 
Presidente e os nobres líderes que compõem a Mesa. 
Cumprimento, na pessoa do Sr. Rui Carlos Ottoni Prado, 
todos os produtores. Cumprimento a Sra. Rosemeire 
Cristina dos Santos, da CNA; o Sr. José Carlos Vaz e 
o Sr. Ademiro Vian, da rede de bancos brasileiros; o 
representante do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento; os representantes das empresas e 
os caros colegas.

Mais uma vez, estamos aqui discutindo a situ-
ação dramática que vive o produtor no Brasil diante 
da falta de crédito ou da falta de dinheiro para pagar 
os seus financiamentos. Têm sido constantes esses 
debates e as iniciativas desta Casa. Como já foi dito 
tanto pelo Deputado Valdir Colatto quanto pelo Depu-
tado Luis Carlos Heinze, não está devidamente aten-
dida a legislação pertinente. Andamos pelo interior, e 
todos os dias agricultores dizem que vão ao banco e 
que a renegociação é fácil: é só pagar a conta, e está 
renegociado. Essa é a parte mais prática. E quando 
eles não têm, o que fazem? Interrompem a produção? 
Vai ocorrer de novo esse problema? E o que acontece 
quando se arruma uma linha especial de crédito de 
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500 milhões? Pergunto, Dr. Rui: saiu algum dinheiro 
daqueles 500 milhões do final do ano passado, que 
eram para o Mato Grosso do Sul? Não. Sabem por 
quê? Porque a análise técnica chega à seguinte con-
clusão: produzir comida é atividade de alto risco. Não 
pode ser financiada.

E essa é a pergunta que se apresenta aqui para 
os bancos: afinal, interessa aos bancos a nossa agri-
cultura? Interessa o agronegócio para os bancos? Se 
interessa, tem de haver uma participação, tem de ha-
ver uma parceria. O Banco do Brasil já foi o banco do 
agricultor. Hoje já não é mais. Apesar do esforço, não 
é mais. Então, temos de ter uma resposta.

Sabemos que o modelo brasileiro de crédito rural 
está falido. É o tal do fundo garantidor, que até agora 
não conseguimos ter, para garantir a safra ao produtor. 
E, enquanto não houver, vai o terneiro, vai a vaca, vai 
a família e, assim mesmo, ficamos devendo a conta.

Já estão matando a galinha dos ovos de ouro 
dessa terra, e não apenas os frangos. Esse é o úni-
co setor superavitário, apesar de tudo isso. É o único 
que dá superávit. Não é montadora de automóvel que 
dá superávit.

Ouvimos o Ministro da Fazenda dizer, na quarta-
feira retrasada, que o BNDES tem mais dinheiro do que 
o Banco Mundial. É lógico! Todo o dinheiro do emprés-
timo compulsório e o equalizado vai para o banco e fica 
nele, não sai de lá, não chega para quem precisa. Aí, 
nós temos o sistema financeiro mais forte do mundo. 
Muito bom. Só que o caminho para a solução da crise 
é produzir comida.

Então, precisamos deixar essa indagação: até 
quando interessa aos bancos, públicos e privados, a 
existência do agronegócio? Se interessa, como negócio 
do Brasil, é hora de mudar de pensamento, de atitude 
e, naturalmente, compor a parceria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Muito obrigado, Deputado Zonta. 

Com a palavra o Deputado Afonso Hamm.
O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM – Vou fazer 

a minha manifestação, tentando não ser repetitivo. Não 
acompanhei a integralidade do debate, mas ouvi 3 dos 
palestrantes que se manifestaram. 

Presidente Fábio Souto, temos de fazer alguns 
encaminhamentos porque as afirmações são verda-
deiras. Falamos muito em política agrícola, e quem 
traça a política macro na agricultura é o Ministério da 
Agricultura, junto com o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, dentro das duas vertentes – agricultura fami-
liar e agricultura como um todo. Temos sempre a cada 
ano o plano de safra. 

Recentemente, junto com o Presidente da Frente 
Parlamentar da Fruticultura, pedimos ao Ministro que 

defina a coordenação e algumas ações e inovações 
necessárias à fruticultura. Esse setor gera hoje 5 mi-
lhões de empregos, e temos um planejamento para 
que ele possa agregar ainda mais empregos neste 
momento de recessão que vivemos. Os tratores frutei-
ros, os tratores de eixo estreito, por exemplo, entram 
nesse mercado. 

A agricultura tem de ser de expansão. Não é mo-
mento de penalização. Pelo contrário. Esta é a reflexão. 
O momento é de flexibilização, até para quem deve. 

Primeiro ponto: tirar o maquinário de quem produz 
é um absurdo. Isso está ocorrendo em alguns pontos 
do País e tem de cessar. Deliberação nº 1: proposta 
desta Comissão.

Segundo, neste momento em que se traçam as 
políticas agrícolas – e está aqui representado o Ban-
co do Brasil, o maior agente de apoio financeiro e de 
fomento -, temos de ter um MODERFROTA novo, em 
condições diferenciadas, para que a indústria venda e 
gere empregos e para que a tecnologia, por sua vez, 
também faça mais expansão. Portanto, um MODER-
FROTA em outras condições se faz necessário neste 
momento. Isso é proposição.

Sobre a taxa de juros já se falou. Tivemos avan-
ços, mas até a Taxa SELIC está baixando. Temos 
de ser mais ousados, e esse plano de safra tem de 
anunciar, no mínimo, 2 pontos percentuais a menos. 
Isso deve constar da pauta da CNA e da pauta desta 
Comissão. 

O Ministro Reinhold Stephanes e o Ministro Gui-
lherme Cassel, com suas secretarias de competência, 
estão fazendo o planejamento para a própria safra. 
Se o setor é estratégico, este é o momento de tornar 
a agricultura absolutamente competitiva, e é preciso 
criar programas novos.

Outra proposta que apresento é relativa à irriga-
ção. Sou Relator de projeto que moderniza a irrigação. 
O que representa a irrigação na agricultura? Também 
devem constar de um plano estratégico os avanços que 
se abrem num cenário extraordinário de produtividade, 
abastecimento, excedente de exportação e renda.

Sei que se falou muito em política aqui. É impor-
tante a presença de todos, mas esse assunto tem de ser 
levado aos Ministérios, a quem decide. Sr. Presidente, 
proponho, de forma objetiva, que nós, da Comissão de 
Agricultura, façamos uma audiência de apresentação 
de proposições e, se possível, formemos um grupo 
de trabalho para interagir e traçar as necessárias po-
líticas de crédito.

Quero dizer ao Dr. José Carlos Vaz, do Banco do 
Brasil, que tenho 2 pleitos bem objetivos fora desse eixo. 
O primeiro diz respeito aos PRONAFs. Em Herval, no 
Rio Grande do Sul, um produtor fez um pedido de 24 
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mil reais, financiado em Pedro Osório, onde atuo, e está 
aguardando. Outros produtores estão inadimplentes. 
Ele, não. Tenho o seu nome aqui, mas não vou reve-
lar para não constrangê-lo. Estou encaminhando um 
pedido. Se ele vai fazer um investimento na agricultura 
– pode ser em máquinas, em animais, investimento de 
incremento -, deve-se liberar de imediato. 

Além disso, é absurda a burocracia. Todo ano está 
aumentando – não está diminuindo – a burocracia de 
acesso a crédito. Cada um tem que fazer a sua par-
te. Acho que é demais o que se pede de documentos 
para um mesmo cliente, que está em dia. Imaginem a 
situação de quem está apertado ou em débito. 

Temos de inovar. O meu desafio aqui, após ter 
ouvido a fala de todos – sou agricultor e engenheiro 
agrônomo e estou na condição de Deputado Federal 
-, diz respeito a esses PRONAFs. Se há dinheiro, é 
inadmissível que, neste momento de esforço no sen-
tido de expansão de geração de oportunidades e em-
pregos, ele fique trancado nas pastas. Deve-se liberar 
imediatamente.

Recebi mais uma reivindicação na EXPODIRETO, 
em Não-Me-Toque, no Rio Grande do Sul, quanto ao 
programa Mais Alimentos, que tem sido extraordinário, 
pois ajuda a cadeia como um todo e facilita o acesso 
aos agricultores, com o limite de R$100 mil. No entanto, 
há muitos projetos aprovados que não estão saindo. O 
fluxo, não sei por que razões, está estrangulado. 

Recebi muitas reclamações – e, até por cons-
trangimento, muitos têm receio de colocar no papel 
um pleito a um Deputado. O que tenho dito é que não 
há, neste momento, nenhum constrangimento. Pelo 
contrário. Temos de fazer a reivindicação a quem tem 
competência para decidir.

Então, Sr. Presidente, a minha proposição é no 
sentido de que esta Comissão, junto com a proposi-
ção inicial do Deputado Valdir Colatto e dos demais 
Parlamentares que a assinaram, faça esse encami-
nhamento. 

Está sendo construída a política agrícola. Vamos 
tirar os pontos fundamentais. Alguns foram apresen-
tados aqui, e com certeza podemos elencá-los. Preci-
samos modernizar a nossa política agrícola segundo 
alguns critérios – está aí o plano de safra -, senão va-
mos perder mais um ano.

Era a minha manifestação.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Muito obrigado, Deputado Afonso Hamm.

Para finalizar, passo a palavra ao Deputado Wal-
demir Moka.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA – Sr. Pre-
sidente, acho que a discriminação comigo é porque 
não sou produtor. 

Mas, Dr. José Carlos Vaz – e vou começar por 
aqui -, lembro a sua angústia quando da renegociação 
da dívida. O senhor deve se lembrar de que o nosso 
Relator insistia nisso. 

Vou me valer do gráfico mostrado pelo Dr. Ade-
miro. De 2003 a 2008, o risco aumentou de 2% para 
21%. É claro que sabíamos disso, tanto que dizíamos, 
na renegociação – e está aqui a Dra. Rosemeire -, e 
eu insisti duas ou 3 vezes em que, se fosse para fazer 
uma renegociação, para prorrogar, o produtor entraria 
naquela reclassificação de risco. Era evidente que isso 
não ia funcionar. 

Ouvi do Ministro da Agricultura e do Ministro da 
Fazenda que, se fosse para fazer isso e não alterar 
essa questão do risco, não fariam a renegociação. Foi 
o que ouvi dos 2 Ministros, porque insistíamos nisso. 
“Olha, o gerente do Banco do Brasil lá na ponta, lá em 
Maracaju, em Itaporã, em Rio Grande, está dizendo 
que, na hora em que fizer a renegociação, o crédito do 
produtor acabará”. Eles fazem a renegociação, mas o 
produtor não vai tirar mais nenhum real de crédito. E 
nos disseram que isso não aconteceria, mas é exata-
mente o que está ocorrendo.

Então, Deputado Luis Carlos Heinze, por tudo 
isso que dissemos, deveríamos falar novamente com 
os empresários, porque dá a impressão de que ficamos 
aí... Tenho grande preocupação com o que vai acon-
tecer, porque vamos deixar de produzir 10 milhões de 
toneladas, e não sei como o produtor continua nisso. 
Como diz o Deputado Duarte Nogueira, ele continua 
porque não pode parar. Alguém já me disse: “Deputado 
Moka, o produtor é como alguém que está andando 
de bicicleta. Se parar de pedalar, ele cai”. É impres-
sionante! O sujeito está perdendo dinheiro e continua 
plantando. Mas, em algum momento, isso vai parar, e 
vamos ter um prejuízo muito grande.

Em resumo, disse o Dr. Ademiro que as ações 
judiciais em larga escala e as sucessivas prorrogações 
de vencimentos determinadas pelo Governo pratica-
mente desarticularam o sistema de financiamento de 
máquinas e equipamentos. Está aqui quem representa 
e quem está sofrendo isso. O empresário não conse-
gue mais.

E aquele dinheiro, não o do Banco do Brasil, o di-
nheiro oficial? Ele simplesmente sumiu. Por que sumiu? 
Porque os senhores vivem disto: de emprestar dinheiro, 
e estão percebendo que o produtor vai plantar com um 
custo alto, o preço das commodities estão caindo, e 
como ele vai pagar a conta? Então, não se empresta 
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mesmo, não há crédito oficial. Quero fazer justiça: o 
Banco do Brasil aumentou, mas é insuficiente. 

Não falo por mim, porque não tenho essa vivên-
cia, mas temos os Deputados Luis Carlos Heinze, 
Valdir Colatto, Afonso Hamm, Duarte Nogueira, Mo-
acir Micheletto e tantos outros. Tenho certeza de que 
se os empresários se dispusessem a sentar conosco 
de maneira prática, resolveríamos isso, porque é mui-
to difícil para nós ouvir o produtor dizer: “Deputado, o 
senhor me falou que eu podia fazer a minha negocia-
ção, que eu podia prorrogar. A hora que eu prorroguei 
e fui lá agora pegar o meu crédito, não tenho crédito”. 
É isso que está errado. Então, se era para ser desse 
jeito, naquele momento tinham que nos dizer: “Este 
caminho não dá certo. Não podemos mais fazer essa 
renegociação em cima de prorrogação”. Assim, estarí-
amos livres disso aqui. E novamente a mesma história 
está acontecendo. 

Gostaria realmente de participar de alguma coi-
sa que pudesse ser diferente disso que estamos fa-
zendo agora, tem de ser diferente, senão não vamos 
resolver.

Sei que lá em Mato Grosso a situação é muito 
difícil. E quantas vezes falamos para o Governo sobre 
a questão da pecuária?! Sabem quanto desempregou 
essa história de frigorífico? Cem mil trabalhadores, cem 
mil. A TV Record apresentou isso ontem, mostrando as 
cidades do Mato Grosso que praticamente acabaram, 
paralisaram. No meu Estado, o Mato Grosso do Sul, 
é a mesma coisa, embora não com a mesma intensi-
dade de Mato Grosso. 

Nossa função aqui é exatamente esta: defender 
o produtor rural. Defendo o produtor rural, porque a 
economia de Mato Grosso do Sul depende da agricul-
tura e da pecuária. Embora médico e professor, tenho 
a obrigação de lutar pela economia do meu Estado, 
porque quando a agricultura e a pecuária vão bem, o 
comércio e tudo o mais no Mato Grosso do Sul vão 
bem. Isso é fundamental para quem realmente quer 
melhorar a qualidade de vida da sua população. 

Agradeço a todos a oportunidade. Espero que 
possamos encontrar alternativa diferente dessa, porque, 
em renegociação, sinceramente, não acredito mais. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Muito obrigado, Deputado Moka. 

Para responder os questionamentos, vou seguir 
a ordem dos convidados que falaram, pedindo que 
sejam sucintos, mas que respondam as perguntas de 
todos os Parlamentares. 

Passo a palavra, em primeiro lugar, ao Dr. Ade-
miro Vian.

O SR. ADEMIRO VIAN – Vou tentar fazer um re-
sumo de tudo o que ouvi. 

Foi falado em juros altos e em taxa de juro zero, 
que também não resolve o problema do produtor. Aliás 
tive a oportunidade, da última em vez que aqui estive, 
de dizer, embora não com essa clareza, Deputado Du-
arte Nogueira, que os juros não eram o relevante desse 
problema, até citei que a taxa de juros podia chegar a 
zero que o produtor não agregaria renda. 

Os Deputados Zonta e Homero falaram sobre a 
necessidade de se estimular o sistema financeiro a 
aplicar mais na agricultura. Os bancos privados sempre 
aplicaram na agricultura e aplicam. Hoje, só de depó-
sito à vista, há algo em torno de 32 bilhões aplicados 
basicamente de custeio. 

A liberação de 5%, também aqui abordada, não 
foi o pedido da FEBRABAN. Pedimos a liberação do 
compulsório e que esse fosse direcionado exatamente 
para a agricultura. Esse foi o pedido da FEBRABAN. 

O Deputado Nogueira desafia novos instrumentos. 
Mas antes foi questionado por que os bancos privados 
também não aplicam mais na agricultura. Eu disse, na 
minha apresentação, das nossas preocupações com a 
quebra de contrato, com o problema com o Judiciário, 
com o problema de ser questionado, com o retorno do 
capital. Por tudo isso, conclui-se uma coisa muito sim-
ples: enquanto não tivermos uma política de renda para 
o produtor, nenhuma outra vai dar certo. Prorrogações 
só vão piorar; alongamento da dívida vai explodir lá na 
frente depois; taxas de juros a zero – mesmo assim 
não vai conseguir agregar renda para ele, ou a 2 ou a 
3, pois já está a 6,75. Quando se baixa mais que 6,75, 
torna-se a operação de crédito inviável para o banco, 
dado o custo operacional. 

Deputado Nogueira e Srs. Deputados, temos de 
trabalhar numa política de agregação de renda, de se-
guro de renda para o produtor. Sem política e com a 
participação efetiva do Governo, que em todos os paí-
ses onde tem agricultura tem participação do governo, 
se não montarmos nenhuma outra política, vamos ficar 
dessa forma, como disse aqui também, nesse círculo 
vicioso, que é a questão do endividamento. 

Em abril de 1933, jornal de São Paulo estampou, 
numa página inteira: O Governo Decreta hoje a Mo-
ratória da Agricultura. Se pegarmos aquela página e 
mudarmos 3 frases, estará atual para hoje: a data, o 
que era telex passar para e-mail, e quando se falava 
em frente da agricultura, hoje, Frente Parlamentar de 
Agricultura. Estaria, então, atual para hoje. É cíclico, 
repito, e se não tivermos uma política de agregação 
de renda para o produtor, não adianta nenhuma pror-
rogação, nenhum alongamento de dívida, fazermos 
outras políticas de investimentos, etc. 
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A FEBRABAN está sempre à disposição, aberta 
para contribuir e para colaborar na montagem dessa 
pauta e discutir esses temas. 

O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Sr. Pre-
sidente, minhas indagações não foram respondidas. 

Eu havia solicitado a V.Sa. que nos desse o per-
fil da dívida, como foi feita renegociação, se foi feita, 
como é que foi feita e em que pé estava. 

Requeri e, se for possível, Presidente, que S.Sa. o 
faça por escrito, já que não vai ter esses números aqui 
– a não ser que os tenha de cabeça. Pedi para ver o 
perfil da dívida dos bancos privados e o quanto estão 
aplicando, se o compulsório está exatamente sendo 
aplicado de acordo com a arrecadação. E, quanto à 
proposta da renda, quem sabe, se o banco diminuísse 
o juro, a renda aumentaria para o agricultor. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Tem a palavra o Sr. Vian.

O SR. ADEMIRO VIAN – Deputado, quanto a 
juros, no crédito rural ele já é 6,75. Nesses créditos 
de investimento...

O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Quantos 
por cento? Vinte por cento o total desses juros, 20% 
para o agricultor?

O SR. ADEMIRO VIAN – Não, 6,75 ao ano. 
O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Mas 

o mix não é esse, cá para nós. A renegociação já é 
13,75 ou 14. 

O SR. ADEMIRO VIAN – Sobre o alongamento 
das dívidas, nos bancos privados, está transcorrendo. 
Ainda não temos um balanço fechado, até porque os 
produtores fizeram uma adesão, e agora as estamos 
processando, mas posso garantir que ela foi muito boa. 
Dessa quantidade de processos de produtores, por-
tanto, metade mais ou menos pode ter readequação 
da dívida, continuar na atividade. Outra quantidade vai 
ter que realmente tomar outras providências.

O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Quais 
os percentuais?

O SR. ADEMIRO VIAN – Eu não tenho esses 
percentuais aqui, mas posso encaminhar. Temos na 
Federação e podemos encaminhar. 

Com relação ao depósito à vista, sempre disse-
mos, e enfatizo, que não é uma elevação de 25% para 
30% que fará com que venha para o setor um volume 
de recurso expressivo. 

Dizíamos, em setembro ou outubro do ano pas-
sado, que a necessidade do setor era algo em torno de 
9 bilhões para manter a mesma aplicação de março de 
2008. Por isso sugeríamos fosse liberado o compulsório 
de depósito à vista carimbado – estava de forma dire-
cionado. Foi elevado, então, de 25% para 30%. Essa 
elevação deverá resultar num aumento de exigibilidade 

dos bancos da ordem de 2 bilhões e meio a 3 bilhões, 
o que é muito pouco, a nosso ver. 

Há um desgaste político, um desgaste para fazer 
uma elevação de 25% para 30%, que vai resultar em 
2 ou 3 bilhões de reais para uma agricultura que de-
manda alguns bilhões de reais. É uma medida que não 
produz efeito médio ou alto, produz efeito baixo. 

Por consequência, foi aumentado de 8% para 
10% a exigibilidade de aplicação em micro e pequeno 
produtor. Então, aumentou de 25% para 30% e, num 
mesmo momento, aplicou-se um aumento da exigibi-
lidade de 8% para 10%. Ou seja, se os bancos priva-
dos já tinham alguma dificuldade em aplicar no micro e 
pequeno produtor, estavam repassando praticamente 
todos os seus recursos ao Banco do Brasil, essa difi-
culdade aumentou ainda mais. 

Deveremos fechar, em junho, julho, dia 30/06, 
talvez com uma deficiência nos micro e pequenos pro-
dutores no que se refere à exigibilidade. 

Nossas aplicações deverão fechar este ano safra 
com um volume de aplicação total de depósito à vista 
do Sistema Nacional de Crédito Rural da ordem de 32 
bilhões, lembrando que isso deve ser mais ou menos 
o que vai estar disponível para a safra seguinte, por-
que tivemos uma crise e houve um esvaziamento dos 
depósitos à vista. 

Outro fato é que nosso financiamento do crédito 
rural está calçado, alicerçado em um lastro movediço, 
que é depósito à vista; e depósito 

à vista é ferramenta de política monetária. Como 
aumentou de 25% para 30%, imagina-se que vai ter 
um volume de crédito expressivo. Ao contrário, depó-
sito à vista, naquele momento, caiu; então, o aumento 
não surtiu praticamente efeito algum, foi praticamente 
nulo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Passo a palavra ao Dr. Marcelo Fernandes Guima-
rães. 

O SR. MARCELO FERNANDES GUIMARÃES – 
Como ficou difícil identificar o que seria específico em 
relação ao Ministério da Agricultura, tomei a liberdade 
de pinçar algumas observações e vou fazer comentá-
rios gerais sobre elas. 

De maneira geral, concordo com praticamente 
tudo o que foi apresentado pelos senhores, a começar 
pela questão do novo modelo do crédito rural. 

Como V.Exas. sabem, está havendo ampla dis-
cussão, um grupo de experts para tratar dessa questão, 
principalmente no âmbito da CNA, com a participação 
dos Ministérios da Fazenda, da Agricultura e alguns 
outros participantes. O Ministério tem participado disso 
de forma bastante efetiva, com muito interesse, porque 
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também sentimos essa dificuldade muito grande com 
relação aos problemas do crédito rural. 

Como foi mencionado diversas vezes, estamos 
elaborando um plano de safra. Uma das maiores dificul-
dades tem sido justamente a questão da alavancagem 
de recursos para o financiamento do setor, em face das 
crises, de problemas creditícios, burocráticos. Como já 
foi adiantado, o próprio Ministro andou falando em um 
montante de recursos. Nós, que temos a incumbên-
cia de negociar isso com a Fazenda, com o Tesouro, 
ressaltamos que o processo é extremamente penoso, 
difícil, principalmente em vista dessas dificuldades e 
algumas outras que estão sendo apontadas. 

O Sr. Ademiro citou a questão das exigibilidades; 
houve um aumento tanto das exigibilidades do depósito 
à vista quanto da poupança, e não necessariamente 
isso vai dar um incremento. Já estamos em conversas 
com o Banco Central. Hoje, pela manhã, pedi uma pro-
jeção que o Banco Central havia nos prometido com 
relação à exigibilidade, para ver quanto podemos tra-
balhar, o volume de exigibilidade, qual seria o acrésci-
mo. No Banco Central, eles já estão trabalhando com 
uma previsão de acréscimo. Já nos passaram o valor 
por alto. Pedi um detalhamento disso para que possa 
constar da nossa programação de recurso. 

É sempre uma batalha diária em cima de peque-
nos recursos. É uma questão dos fundos constitucio-
nais, com os quais temos de trabalhar para conseguir 
um pouco mais para área rural, em cima de uma fonte 
do BNDES, o FAT, enfim. 

Em relação às contas, há muita dificuldade de 
serem fechadas no nível da oferta de recursos que 
gostaríamos de ter. Muito mais que oferta de recursos, 
o problema de acesso a esses recursos, como dito 
aqui por praticamente todos os Parlamentares, ponto 
o que concordamos.

Isso mostra que realmente esse modelo de crédito 
rural está exaurido. Há concordância plena do Minis-
tério da Agricultura, do próprio Ministério da Fazenda, 
no sentido de que se encontrem soluções para essa 
dificuldade de financiamento do setor. Agora, com a 
crise, então, intensificou-se pela dificuldade das tra-
dings e das fornecedoras de insumos de suprirem a 
parcela que tradicionalmente cabia a elas informal-
mente financiar. Como o agricultor, de maneira geral, 
encontra-se muito pouco capitalizado, a possibilidade 
de que ele possa entrar com recursos próprios para o 
plantio adequado, com o nível de tecnologia desejável, 
fica muito aquém daquilo que gostaríamos no próprio 
Ministério da Agricultura.

De forma que temos participado desse modelo, 
acho extremamente importante. Agora, de fato, não 
é alguma uma coisa para essa safra, talvez não seja 

nem para a próxima. Precisamos ser realistas, porque 
isso vai levar algum tempo ainda. 

Queremos acelerar esses estudos e a nossa 
participação nessa questão, mas há um processo de 
amadurecimento, sem o que corre-se o risco de um 
colapso no sistema, uma transferência. 

Então, como foi dito aqui também, há essa ques-
tão do período de transição, que é muito importante, 
de um modelo de crédito rural para um outro modelo 
que queremos. Isso tudo vai levar algum tempo.

Mencionou-se aqui também – não vou citar nomi-
nalmente nenhum dos Parlamentares – a questão das 
dificuldades dos fertilizantes, dos insumos no Brasil. 
O Ministério tem feito um esforço grande com relação 
a essa questão de fertilizantes. O Ministro tem dado 
grande prioridade a esse tema. Temos trabalhado na 
identificação desse problema, no levantamento, no 
diagnóstico preciso, para depois atacarmos. É claro 
que são muitas as dificuldades. Temos problema com 
relação à própria lavra, ao processo de extração da 
matéria-prima, as dificuldades que temos em relação 
aos detentores do direito de lavra, aos exploradores – 
quem tem a lavra, quem explora a lavra. 

Temos conversado bastante com o Ministério 
das Minas e Energia. Nesse sentido, eu queria citar 
o programa que está sendo gestado no Ministério da 
Agricultura para a questão dos corretivos agrícolas 
de maneira geral, que dará potencialidade ao uso dos 
fertilizantes.

Nesse sentido, num primeiro momento, traba-
lhamos em cima de um diagnóstico específico para a 
questão do calcário, já que é reivindicação antiga do 
segmento haver um programa de difusão do uso do 
calcário. A responsabilidade depositada sobre nós foi 
de primeiramente fazer um diagnóstico. Então, traba-
lhamos juntos com o Ministério de Minas e Energia 
para fazer um mapeamento e, depois, plotar no mapa 
todas essas jazidas de calcário que temos, onde se 
encontram, e também as áreas de produção. 

Todos conhecem as dificuldades do calcário em 
relação ao valor do produto vis-à-vis a questão do 
preço do transporte. Se também não elucidarmos a 
questão do transporte, não fará muito sentido. Então, 
num primeiro momento, a ideia é ter um grande mapa 
das regiões de produção e das condições atuais des-
sas jazidas, o que está sendo lavrado, o que não está 
sendo lavrado, porque não está sendo lavrado, quem 
tem direito. Isso está sendo feito no Ministério – o De-
putado Luis Carlos Heinze, inclusive, tem participado 
dessas discussões. 

Para fertilizantes, de uma maneira geral, também. 
Essa alta nos preços de fertilizantes nos preocupou 
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sobremaneira e, com isso, intensificamos essas dis-
cussões.

Questionou-se sobre a superação da agenda do 
endividamento. Não só os senhores, como também nós 
da Agricultura não aguentamos mais trabalhar em cima 
desse tema ano após ano. Não conseguimos realmente 
superar e dar um passo adiante nessa questão. Acho 
fundamental, embora não esteja diretamente vinculada 
ao grupo que trabalhou com essa questão no Minis-
tério da Agricultura, junto com a Fazenda. Sofremos 
essas agruras e vemos, no dia a dia, quando estamos 
no campo, as dificuldades do produtor. Tentamos, na 
medida do possível, de alguma forma, subsidiar com 
propostas e considerações.

Aqui também se questionou sobre alguns progra-
mas. Nesse caso, eu citaria em especial a observação 
do Deputado Afonso Hamm sobre um novo Moderfrota, 
também o apoio à fruticultura e a irrigação, a infraes-
trutura e o investimento no setor agrícola. 

Temos dado alguns passos, estamos avançando 
nessa questão. O Moderfrota é um exemplo disso; ti-
nha a questão da flat, que foi uma batalha, assim como 
alguns outros programas, para conseguirmos incluir 
outros itens financiáveis, aumentar prazos. Falou-se 
de novas condições. Se eu bem entendi, seriam novas 
condições de financiamento, mas eu não saberia dizer 
exatamente o quê. 

Estamos trabalhando neste momento justamente 
nessas discussões com a Fazenda em relação a isso. 
As condições de financiamento são muito difíceis de 
serem mudadas, principalmente no que diz respeito ao 
prazo. Por conta da equalização, cada vez que se vai 
negociar um aumento de prazo para financiamento, o 
impacto por conta da equalização é muito grande. En-
tão, há uma imposição por parte do Tesouro e há uma 
resistência natural no que diz respeito ao volume de 
recursos destinados à agricultora. Como o cobertor é 
curto, há um limite para isso, na medida em que resol-
vemos mexer um pouco mais num ou outro programa, 
e há impactos às vezes muito profundos em termos de 
dispêndios com a equalização, há resistência natural. 
Tem, de usar de criatividade e trabalhar mais nesses 
programas.

Recebemos, para esse plano de safra, propostas 
que já somam pouco mais de 600, as quais estamos 
analisando agora. Podemos adiantar que estamos 
procurando atender, na medida do possível, aquelas 
sugestões que nos chegam e que tecnicamente são 
viáveis. Às vezes, pequenas alterações produzem um 
efeito muito grande, seja do ponto de vista regional, 
seja setorial. Às vezes, uma pequena mudança que 
se faz no programa como um todo, sem maiores im-
plicações, pode-se beneficiar determinada localidade, 

uma região, ou um determinado setor, de forma bas-
tante expressiva. 

Quando vamos a campo, participamos de 
workshops, junto com a CNA e a OCB, para coletar 
essas informações e pedir sugestões. Muitas vezes 
são pequenos ajustes passíveis de serem feitos. Nesse 
sentido, já vimos trabalhando também. 

Estamos abertos a novas sugestões que possam 
vir do setor e de V.Exas. também.

De maneira geral, todas as questões são repeti-
tivas. Então, eu não me estenderei muito, acho que já 
usei bastante do meu prazo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Muito obrigado, Dr. Marcelo Fernandes.
Passo a palavra agora ao Dr. José Carlos Vaz.
O SR. JOSÉ CARLOS VAZ – Obrigado, Sr. Pre-

sidente. Eu queria agradecê-lo mais uma vez a opor-
tunidade de estar aqui. 

Recebo todas as informações, e as orientações 
serão acatadas. Vamos procurar aperfeiçoar nosso 
modelo de atuação.

Sem querer falar novamente da questão do mo-
delo, foi consenso aqui que devem ser discutidos. Ca-
beria ressaltar e reforçar aqui a firme determinação e 
convicção do Banco do Brasil de que o agronegócio 
brasileiro é uma das atividades mais rentáveis e eficien-
tes que o Brasil tem, em que temos mais competência 
em relação ao mundo. A firme convicção do Banco com 
relação a isso é a determinação de continuar atuando 
junto ao setor. 

Somos responsáveis por 60% do crédito rural. 
Acho difícil passarmos para 65, 70, 75, 80 ou 85. Não 
há condições de fazer isso. Nós precisamos aumentar 
o volume de crédito total que vai para o setor, discutir 
taxa, prazo, condições, sim, em cima de modelos de 
garantia de renda. Mas o fundamental é o seguinte: 
aumentar a participação do Banco simplesmente redu-
zindo a assistência de outras fontes e outros agentes 
não trará nenhuma vantagem para o setor. Precisamos 
aumentar o volume de recursos para o setor, aumen-
tar o número de intervenientes que trazem recursos 
para o setor. E o Banco, com certeza, será sempre 
um líder de financiamento para o setor. Não é possí-
vel pensar em alguma forma de operacionalização em 
que o banco aumenta a sua assistência e os demais 
agentes retiram a assistência. O Banco quer aumentar, 
mas quer aumentar também o conjunto de recursos 
que vão para o setor.

Entendemos que o setor é absolutamente viável 
e o Brasil é bastante competitivo. Superada essa crise 
internacional, isso vai ficar mais visível ainda perante 
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o mundo – a confiabilidade que o Brasil tem perante o 
mundo como fornecedor de alimentos. 

Ressalvadas as questões setoriais, individuais, 
de grupos expressivos, no conjunto, estamos num 
processo de superação da crise específica do setor, 
a crise de renda de 2005, 2006. Está evoluindo. Já te-
mos produtores que prorrogaram suas dívidas e que, 
já há 2 anos, estão pagando as parcelas de cada ano. 
Eles não entraram nos novos processos de renegocia-
ção ocorridos em 2007, 2008. Há os produtores que 
reduziram o seu endividamento; há os produtores que, 
mesmo com prorrogação, na medida em que foram 
pagando, aumentamos a assistência de custeio. Es-
tamos aumentando o custeio para aqueles produtores 
que não prorrogaram.

É determinação do Banco aperfeiçoar seus mo-
delos; é um desafio, para o funcionalismo e para a 
empresa Banco do Brasil, conseguir compatibilizar 
a adequada gestão do risco com o aumento de fi-
nanciamento do setor. Esse é um desafio que motiva 
todos os funcionários do Banco do Brasil. Sabemos 
que vamos enfrentar situações de dificuldades para 
conseguir fazer isso, mas debates como este de hoje, 
em que discutimos ideias e conceitos, motivam-nos a 
continuar buscando isso. 

Temos certeza de que, na próxima safra, aumen-
taremos o nosso volume de crédito. Temos disposição 
de fazer mais do que os recursos que existem. Então, 
se houver mais recursos, poderemos fazer mais do 
que estamos prevendo, que são esses 30% que já ti-
vemos nessa safra. 

Estamos à disposição para contribuir com o aper-
feiçoamento do modelo, embora, como se sabe, não 
somos formuladores de política. O Banco do Brasil é 
um operador de política, mas está sempre à disposição 
da sociedade, dos agentes, para discutir sugestões.

Especificamente para algumas das questões 
apresentadas pelos Srs. Deputados, fica o compro-
misso de mandarmos para a Comissão de Agricultura 
os dados das renegociações das dívidas do Tesouro 
Nacional sob gestão do Banco do Brasil – não o con-
junto das dívidas, mas as que estão sob gestão do 
Banco do Brasil. Buscaremos dar essas informações, 
ressalvando que o prazo de renegociação, na maior 
parte, encerra-se em 30 de junho. Vamos tentar enviar 
uma prévia para os Srs. Deputados.

O Deputado Homero manifestou preocupação 
com as parcelas de investimento e de dívidas prorro-
gadas que vencem agora a partir de maio. Deputado, 
não temos notícias de que esteja sendo estudada al-
guma medida com relação a isso. Também não temos 
notícia de que não esteja sendo. No âmbito do Banco 
do Brasil, não temos informação a respeito. Temos, em 

princípio, uma preocupação com aqueles Estados que 
estão mais afetados pela estiagem. Para esses, sim, 
para os produtores afetados pela estiagem, o Banco 
já fez uma sugestão ao Governo de analisar a questão 
dessas parcelas. Sabemos que o Governo está exa-
minando. Com relação a outras regiões, não temos 
nenhuma informação a respeito.

Não temos muita preocupação com relação ao 
pagamento do custeio da safra 2008/2009. Entende-
mos que será pago dentro da normalidade.

O Deputado Duarte Nogueira falou sobre a ques-
tão da mudança de modelo. Como todos falaram, apro-
veitando para resgatar, todos nós, envolvidos na área 
há muitos anos, talvez tenhamos de fazer um esforço 
para trabalhar as questões conjunturais, ao mesmo 
tempo em que trabalhamos as questões estruturais.

Nos últimos 4 ou 5 anos, todos os envolvidos – 
o Governo, os agentes financeiros, os produtores, as 
lideranças políticas e setoriais – trabalharam muito 
na base do mutirão. “Agora é hora do plano de safra, 
vamos para o plano de safra; agora é a hora da estia-
gem, vamos para a estiagem; agora é a hora da rene-
gociação, vamos para a renegociação.” O fato é que 
não estamos conseguindo sair desse ciclo – estamos 
saindo muito devagar desse ciclo. 

A sugestão é criarmos frentes de discussão, com 
a CNA, lideranças políticas, Governo e agentes finan-
ceiros, para tratar das questões estruturais, do plano 
de safra e da estiagem. Se discutirmos um tópico de 
cada vez, não conseguiremos avançar.

O Deputado Afonso Hamm registrou a questão do 
Município de Erval, no Rio Grande do Sul, que vamos 
analisar. Anotei-a e logo darei uma resposta a S.Exa. 
Recebi uma mensagem por e-mail dizendo que real-
mente, na região de Erval, a inadimplência do PRONAF 
é bastante expressiva. Estudarei os casos individuais, 
mas pediria a V.Exas. e às lideranças políticas e se-
toriais tentar identificar as causas desse percentual 
de inadimplência na região e encontrar uma forma de 
equacionar isso, dentro de pedidos de renegociação, 
de políticas de renda, de reconversão de atividades. 
Temos de buscar uma fórmula para isso. No entanto, 
analisarei o caso específico a que S.Exa. se referiu.

Quanto à questão do EXPODIRETO: programa 
mais alimentos, os números do PRONAF são muito 
bons. Eu não os trouxe, mas estamos com um desem-
penho muito bom. Levantarei especificamente o caso 
do EXPODIRETO para ver o que está acontecendo 
e darei uma resposta a V.Exa. Não nos eximimos da 
responsabilidade de termos alguma deficiência, mas 
procuraremos nos aperfeiçoar. 

V.Exa. falou de burocracia de acesso ao crédito e 
de algumas sugestões que poderíamos fazer. Passarei 
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algumas, do ponto de vista operacional, que seriam 
bastante interessantes. Por exemplo, em vez de con-
sultarmos CND de INSS, FGTS, dívidas, poderíamos 
consultar só o CADIN, de forma eletrônica – essa seria 
uma decisão legislativa. Uma alteração legislativa já 
nos ajuda muito. Procuraríamos só no CADIN que já 
é um consolidado de todas essas dívidas. Em vez de 
ficarmos imprimindo, faríamos essa consulta eletrôni-
ca, porque muitas vezes somos obrigados a consultar 
essas certidões, imprimir e guardá-las no dossiê do 
produtor. Guarda-se no sistema eletrônico esses da-
dos e está resolvido.

No que se refere ao crédito rotativo, o crédito 
para propriedade, e não para os empreendimentos, 
faríamos uma cédula de crédito rural remetendo a um 
regulamento geral. Coloca-se esse regulamento num 
cartório e passa-se a ter uma cédula de crédito rural de 
uma página. São questões que avançam bastante. 

Quanto à questão de fundos de compartimen-
to de risco que permitem aumentar uma carteira de 
crédito. Às vezes, um banco, como o Banco do Brasil, 
tem uma capacidade operacional boa, eventualmente 
poderia ir além do que faz hoje se tivesse outros entes 
que compartilhassem o risco com ele, outros bancos, 
o Governo, fundos garantidores, o próprio Fundo So-
lidário dos Produtores. Então, existe muita coisa que 
se pode fazer. 

Outra questão é a do registro da cédula por meio 
eletrônico ou das garantias. Agora mesmo, saiu uma 
medida provisória do Programa de Habitação Minha 
Casa, Minha Vida, que tem um dispositivo que diz que, 
no prazo de 5 anos, os cartórios deverão passar a fazer 
os registros imobiliários de forma eletrônica, inclusive 
usando chave de identificação via Internet. 

Se isso já é possível fazer em câmbio, por que 
não trabalhamos para fazer isso no crédito rural tam-
bém? Fazer o registro eletrônico e o produtor assinar 
sua cédula pela Internet. Hoje, ele tem de ir ao banco, 
apresentar seu projeto, fazer seu orçamento. Por que 
ele não pode fazer isso tudo pela Internet? Não pode 
porque a legislação não permite. 

Existem várias sugestões, desde pequenos ajus-
tes operacionais até grandes, que podemos fazer. 
Eventualmente, se começarmos a fazer alguma coisa 
a cada dia, a pauta ficará menor. 

Em resumo, eu gostaria de reafirmar a disposi-
ção do Banco em operar com o setor. Há uma orien-
tação clara da Diretoria do Banco com relação ao 
financiamento do setor. Procuraremos aprimorar nos-
sos processos operacionais e temos convicção de 
que cederemos créditos de custeio, na próxima safra, 
em volume maior do que nesta safra, que já foi maior 
do que as anteriores, para, com certeza, intensificar 

a atuação com clientes que tiveram prorrogação no 
passado e que começam a mostrar um perfil de risco 
e de endividamento melhor. Intensificaremos isso na 
próxima safra. 

Obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Fábio Souto) – Muito obri-

gado, Dr. José Carlos Vaz.
Com a palavra o Deputado Valdir Colatto.
O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Uma 

pergunta: fala-se que o Banco está buscando novos 
clientes que não estão endividados. Esses novos clien-
tes não estavam operando com o banco, por isso 
cresceu a aplicação dos recursos do banco? Isso tem 
procedência? Novos clientes, pessoas que não tra-
balhavam?

O SR. JOSÉ CARLOS VAZ – Não, Deputado, pro-
curamos novos clientes, mas o crescimento, eu diria, 
98% a 99%, ocorreu em cima da carteira tradicional. 
Também não há tanto produtor que não operou com 
o Banco do Brasil alguma vez na vida nos últimos 10 
anos. Portanto, o crescimento foi fundamentalmente 
em cima de clientes já tradicionais do banco.

O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – Sr. 
José Carlos, com relação ao pessoal que prorrogou e 
ficou fora do investimento, como ficou isso?

O SR. JOSÉ CARLOS VAZ – Deixe-me separar 
a pergunta.

O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – 
Quem, no ano passado, prorrogou custeio e investi-
mento? Ele está pagando a prestação de custeio deste 
ano e está fora porque ficou marcado na paleta no ano 
passado e não está tirando financiamento.

O SR. JOSÉ CARLOS VAZ – Reitero o seguin-
te: todo produtor que tomou custeio nas últimas safras 
terá custeio, possivelmente até mais do que teve an-
tes, em função dos seus pagamentos. Em relação a 
produtores que não tiveram custeio na safra passada, 
mas que vêm pagando seus compromissos prorroga-
dos, há uma disposição muito forte do Banco de voltar 
a operar com eles. É lógico que isso é caso a caso. 
Mas, conceitualmente, o Banco quer operar com es-
ses produtores. Operará nos mesmos volumes, de 3, 
4 ou 5 anos atrás? Não, mas operará alguma coisa e 
restabelecerá essa relação. 

Portanto, há uma disposição forte do Banco do 
Brasil para a próxima safra de restabelecer relações 
com esses produtores. É lógico que tem de haver uma 
predisposição deles de conversar com o Banco, mas há 
uma firme determinação e orientação nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Passo a palavra ao Deputado Milton Rego, mas, an-
tes disso, como co-autor do requerimento, concedo a 
palavra ao Deputado Moacir Micheletto.
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O SR. DEPUTADO MOACIR MICHELETTO – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, palestrantes, por 
ironia, sou co-autor deste requerimento, mas recebi 
uma chamada do Presidente da Frente por ter chega-
do atrasado. Eu estava no Auditório 8 defendendo a 
agricultura brasileira e lá dizendo que o problema do 
aquecimento global é a agricultura responsável. Ironia, 
porque aqui fazemos uma audiência que trata da ques-
tão de prender o agricultor, sequestro das máquinas, 
problema de crédito. Por outro lado, estamos defenden-
do aquilo. Essa é a justificativa ao meu atraso.

Na minha esquerda, tenho muita honra de apre-
sentar o Prefeito de Céu Azul, médico, filho de sui-
nocultor, de agricultor, que está participando desta 
audiência, e, à minha direita, um produtor do Estado 
do Paraná.

Não ouvi os nossos palestrantes, mas já conhe-
cemos inclusive a realidade, por ser um dos co-autores 
deste requerimento.

Tenho algumas perguntas, primeiro, ao Dr. José 
Carlos Vaz: qual a proposta de negociação das parce-
las que vencerão agora no dia 15, provavelmente no 
dia 16? Quem não pagar já ficará inadimplente. Falo 
pelo meu Estado do Paraná porque já estamos com 2 
secas consecutivas e não temos condições inclusive 
de pagar as parcelas.

À minha direita está um suinocultor que diz ter o 
seu investimento, a sua dívida parcelada, mas não ter 
dinheiro. Não falamos nem do aspecto do preço dos 
suínos, do custo de produção elevado, da crise que 
está aí. Portanto, gostaríamos de saber que proposta 
tem o Banco do Brasil para atender a essa situação dos 
produtores cujas dívidas vencem agora no dia 3.

Sei que foi questionado aqui – e estamos fazendo 
este requerimento – o aspecto da liberação e apreensão 
de máquinas. O modelo de crédito agrícola tem de ser 
colocado em pauta já neste ano – e o Dr. Marcelo do 
Ministério da Agricultura está aqui. Tem de ser nome-
ada uma Comissão Especial pelo Sr. Ministro. Ouvi o 
Sr. José Carlos falar que tem de aumentar o recurso, 
o volume, mas não adianta o atual instrumento de po-
lítica de crédito porque só estaremos aumentando o 
volume, só estaremos nos endividando. 

Como preocupação, sugiro que se tome uma de-
cisão urgente, criando uma Comissão Especial para 
tratar definitivamente de um novo modelo de crédito 
agrícola no País, porque o atual está ultrapassado. Não 
adianta querermos fazer qualquer outra coisa porque 
só vamos apenas remendá-lo. 

Quanto à política do seguro rural, quero anteci-
par aqui e anunciar que sou Relator do Fundo de Ca-
tástrofe, e o relatório está pronto – vamos fazer mais 
algumas audiências públicas e colocá-lo em votação. 

Não basta termos o seguro agrícola sem ter o Fundo. 
Está pronto, muito bem debatido com as seguradoras 
nacionais e internacionais, com os Ministérios da Fa-
zenda, da Agricultura e do Planejamento, com uma 
assessoria muito forte aqui na Câmara dos Deputados, 
por meio da Consultoria Legislativa. O projeto foi-me 
entregue hoje. Já vamos colocá-lo na Internet, debatê-lo 
e fazer um seminário para os Deputados e as lideran-
ças nacionais, a fim de entender, de fato, que este é o 
instrumento, sim, que vai dar segurança à agricultura 
brasileira, que é a sustentação da renda do produtor. O 
Fundo vai dar condições de segurança quanto ao que 
o agricultor está produzindo. Outra pergunta que faço 
– inclusive está aqui à minha direita um suinocultor -, 
diz respeito ao que será feito com as dívidas dos sui-
nocultores. Falo pelo meu Estado do Paraná. Inclusive, 
também essa seca atinge o Rio Grande e Santa Ca-
tarina. O que deve ser feito para que possamos salvar 
quem está em desespero, em vias de protesto – aqui, 
ao meu lado, encontra-se um produtor nessas condi-
ções; poderia, se houver tempo, dar um depoimento. 
Portanto, era essa a minha participação.

Quero justificar, Presidente, o meu atraso e por 
que não ter acompanhado a audiência; repito. por fun-
ção de eu estar numa outra audiência pública tão im-
portante, pois que estão querendo afirmar que a agri-
cultura é responsável pelo aquecimento global.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Para sermos práticos, vou retornar a palavra ao Dr. José 
Carlos Vaz, que aqui foi questionado em alguns pontos 
e, depois, devolvo a palavra ao Dr. Milton Rêgo.

O SR. JOSÉ CARLOS VAZ – Deputado Miche-
letto, a questão dos suinocultores seria em função do 
mercado e das empresas com restrição de mercado. 
É isso? 

Com relação à estiagem e às parcelas que ven-
cem agora, basicamente, a partir do mês de maio, às 
parcelas de investimento e de prorrogação de dívidas, 
no que se refere a custeio contratado pelo Banco do 
Brasil, majoritariamente, está com o PROAGRO, com 
o seguro agrícola. Em princípio, isso deve atender. A 
frustração de renda deve ser resolvida com custeio, com 
o PROAGRO e com o seguro agrícola. Mas, com rela-
ção a eventuais parcelas desses custeios não cobertas 
pelo PROAGRO ou pelo seguro agrícola e mais algum 
custeio que não tenha PROAGRO ou seguro agrícola 
– e aí entra o custeio dos demais agentes financeiros, 
como tem feito essa proteção -, existe o mecanismo 
do Manual de Crédito Rural, que permite o estudo da 
prorrogação caso a caso, o que é razoável. 

Está bem caracterizada a estiagem nas Regiões 
Sul e em Mato Grosso do Sul. Então, existe esse meca-
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nismo. No caso do Banco do Brasil, estamos procurando 
formas de agilizar essas análises individuais. 

No caso dos investimentos e das dívidas pror-
rogadas, dependendo da fonte de recursos, pode-se 
aplicar o Manual do Manual do Crédito Rural, caso a 
caso, de prorrogação. E, em alguns casos, não se pode. 
Por exemplo, as parcelas de dívidas dos programas 
agrícolas do BNDES. Para essas, não se aplica o que 
está no Manual de Crédito Rural, que analisa caso a 
caso a questão da prorrogação.

Então, o Banco do Brasil já sugeriu ao Ministério 
do Desenvolvimento Agrário e ao Ministério da Agricul-
tura que seja estudado algum tratamento para essas 
parcelas na região da estiagem. Acredito que o Sr. Mar-
celo dará alguma notícia a respeito desse assunto. 

Independentemente disso, para essas dívidas em 
que foi caracterizada a redução de renda em função da 
estiagem, ou seja, enquadrou-se no Manual do Crédi-
to Rural, mas não podem ser prorrogadas em função 
dele, podemos fazer um financiamento com recursos 
da poupança rural. Isso, o Banco do Brasil pode fazer. 
Eu diria, então, a V.Exa. o seguinte: dentro da regu-
lamentação que temos disponível, o Banco do Brasil 
está orientando a rede, procura ser ágil, atender es-
ses pleitos. Naqueles casos em que não pode fazer a 
prorrogação por limitação regulamentar, oferecer um 
financiamento com o uso da poupança rural. 

Já fizemos a proposta para os Ministérios da 
Agricultura e do Desenvolvimento Agrário. Esperamos 
que saia alguma medida até lá. 

Agora, eu tenho a obrigação de dizer que, para 
aqueles produtores que têm parcelas vencendo no dia 
16 e não conseguem enquadramento nos mecanismos 
atuais que o Banco do Brasil tem, não por questões 
operacionais, mas porque o Banco fez a análise... E 
o Banco disse o seguinte: “A única coisa que eu pos-
so fazer é uma financiamento-poupança”. “Ah, eu não 
quero. Quero a prorrogação”, responderam. “Eu não 
posso dar a prorrogação, porque depende de voto do 
Conselho Monetário Nacional”, disse o Banco. O Banco 
tem de recomendar que se tente fazer o pagamento, 
a não ser que saia medida do Conselho Monetário 
autorizando a prorrogação, porque a dívida, ficando 
vencida, ensejará uma reclassificação de risco do pro-
dutor. E se sair uma prorrogação 30, 60 dias depois, 
ela será feita, o Banco vai cumprir a recomendação, 
mas o risco ficará na situação em que estava após 
vencida a operação.

Então, o que eu disse a V.Exa. foi o seguinte: exis-
te uma situação concreta de dificuldade, em função de 
estiagem reconhecida. O Banco está empenhado em, 
o mais rápido possível, dentro das condições operacio-
nais e regulamentares que ele tem hoje, procurar dar 

andamento a esses casos devidamente enquadrados, 
caracterizados por laudo... E faremos o melhor possí-
vel. Mas existem algumas coisas que dependem de 
decisão de governo.

Em relação aos suinocultores, é mais ou menos 
a mesma situação. Existem coisas que o Banco do 
Brasil pode fazer, dependendo da fonte de recursos, 
e outras que dependem de decisão do Conselho Mo-
netário Nacional. 

Então, sugiro que a Comissão faça a interlocução 
com o Governo, buscando agilizar essas decisões. Por 
parte do Banco do Brasil, vamos nos empenhar bas-
tante para sermos ágeis em relação a esse assunto. 
Como sempre, haverá dificuldades. Nós estamos à dis-
posição dos Srs. Deputados para verificar se há alguma 
imprecisão por parte do procedimento do Banco.

O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM – Eu só gos-
taria de dar uma contribuição, até porque a situação de 
estiagem no Rio Grande do Sul é de emergência. Falei 
com o Coronel Prates agora à tarde. No Rio Grande do 
Sul, neste momento, há mais de 120 Municípios em 
situação de emergência. E boa parte deles está reno-
vando os 90 dias de situação de emergência. Estão 
em situação de seca, de estiagem. 

Então, a situação é bastante grave. Quero me 
somar à reivindicação do Deputado Moacir Michelet-
to, quanto à situação, neste momento, no Estado do 
Rio Grande do Sul. 

Fazem-se necessárias algumas providências, e 
esses esclarecimentos nos ajudam a buscar uma so-
lução para o problema no Rio Grande do Sul.

O SR. DEPUTADO MOACIR MICHELETTO – Eu 
gostaria de complementar, Sr. José Carlos. Acho que 
V.Sa. também é um grande parceiro nosso. Como nós 
vamos decidir sobre as nossas audiências com V.Sa... 
V.Sa. tem sensibilidade. Mas estamos falando agora 
em termos da instituição. Eu não consigo entender, e 
estou ao lado de um produtor de suínos. No dia 16 ele 
já está inadimplente, e V.Sa. colocou que ele tem de 
pagar, nas condições atuais. 

(Intervenção fora do microfone. Inaudí-
vel.) 

O SR. DEPUTADO MOACIR MICHELETTO – Nós 
temos de proagir, porque o agricultor fica apreensivo. 
E, depois, as linhas de crédito para ele estão sendo 
descartadas, porque ele está inadimplente. 

Acho que nós deveríamos ter feito, então, um do-
cumento da Frente Parlamentar da Agricultura ou da 
Comissão de Agricultura para que haja uma decisão 
do Conselho Monetário, porque, se a cadeia da suino-
cultura for quebrada... Estou falando da minha região. 
Está aqui do meu lado o Prefeito, um dos maiores pro-
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dutores de suínos da nossa região. Se isso acontecer, 
o que o agricultor vai fazer? Ele vai abater matrizes, 
vai criar um problema sério. Então, tinha de haver uma 
ação de emergência para dar tranquilidade, inclusive, 
ao próprio produtor. Ele dirá: “Eu vou continuar produ-
zindo. A minha porquinha, para dar cria, tem de levar 
no mínimo 2 anos”. Não é esse o prazo para ela se 
tornar um leitão, ou demora mais? E para se tornar 
matriz e para o abate o prazo é de 4 meses. E para 
reprodução a porca deve ter 1 ano e meio. Quer dizer, 
se ele abate uma matriz agora, só daqui a 1 ano e meio 
1 leitãozinho vai se transformar em matriz. 

É preciso que haja, na crise internacional, na ca-
deia da suinocultura, um Estado que tenha, inclusive, 
essa peculiaridade. E somos atingidos por 2 secas 
consecutivas. Ele não tem dinheiro. Houve a primeira, 
e agora há a segunda. Ele não tem dinheiro para pagar 
essa parcela. Para que não ficasse inadimplente, teria 
de haver uma ação de emergência do Banco para dar 
essa tranquilidade. 

Como V.Sa. disse, teria de haver uma ação de 
governo. Mas a ação de Governo vai levar, no mínimo, 
4 meses, até para, quem sabe, o Conselho Monetário 
aprovar, ou o Ministério da Agricultura. É possível fazer 
uma resolução interna do Banco?

O SR. JOSÉ CARLOS VAZ – Nobre Deputado, 
aquilo que o Banco puder fazer ele fará. Mas, em re-
lação a algumas coisas, ele depende de decisão, por-
que é uma questão de alocação de recurso, da equa-
lização do Tesouro, da prisão regulamentar, frente à 
fiscalização do Banco Central. Então, essas questões 
só são resolvidas mediante decisão do Conselho Mo-
netário Nacional.

O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Sr. Pre-
sidente, só queria ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Com a palavra o Deputado Valdir Colatto.

O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Quero 
só colaborar nessa questão, porque o Deputado Moacir 
Micheletto falou da suinocultura, mas, na verdade, a sui-
nocultura não entrou na renegociação das dívidas. 

Eu gostaria que o Dr. Marcelo dissesse ao Ministro 
da Agricultura, Reinold Stephanes, que nós tentamos, 
de todas as maneiras, colocar na renegociação a ques-
tão da suinocultura e não conseguimos. E o Ministro 
assumiu o compromisso de que faria uma outra ação 
junto ao Governo para que se criasse essa condição, 
para que o Banco do Brasil e outros bancos pudessem 
renegociar a dívida da suinocultura. 

O Deputado Luis Carlos Heinze sabe muito bem 
que isso foi tentado de todas as maneiras. Ficaram de 
fora o setor da maçã, da suinocultura e outros setores. 

Não foi possível a entrada deles. Não sei por que, mas 
a importância é muito grande. 

Devem ser levadas em conta estas 2 questões: a 
questão emergencial dos Municípios... Nós, inclusive, 
temos a Medida Provisória nº 448. Fizemos uma emen-
da para também anistiar os agricultores em até 10 mil 
reais. A medida provisória anistia aqueles devedores 
da Receita até 10 mil reais. Por que não os agricultores, 
inclusive aqueles da dívida ativa? Então, está lá. 

Precisamos trabalhar na questão dos Municípios 
de emergência. Em Santa Catarina também há cerca 
de 100 Municípios em estado de emergência. Gostaria 
que o Banco desse uma olhada nisso. 

Tenho aqui um documento da FETAESC, inclu-
sive pedindo que haja alguma ação. Isso é PRONAF, 
isso é pequeno agricultor. Temos de salvar esses agri-
cultores. Houve uma reunião muito grande em Cunha 
Porã, Santa Catarina, na sexta-feira. Nós estivemos 
lá. Os agricultores que estão deixando a propriedade 
estão desesperados. 

Também aproveito a oportunidade, Sr. Presiden-
te, para falar da gripe suína. 

A Organização Internacional de Epizootias está 
dizendo que o nome não é gripe suína, mas Influenza 
Americana. Estão trocando de nome para que o coitado 
do suíno, já que é chamado de porco, não seja vincula-
do à doença, não seja responsável pela contaminação 
da humanidade. Na verdade, não há qualquer registro 
de contaminação de suíno no mundo. E também não 
há nenhum registro de que um criador de suíno tenha 
se contaminado. A contaminação é de pessoa para 
pessoa contaminada, mas não de suíno para pessoa. 
Não há qualquer registro nesse sentido.

Quero deixar isso registrado na Comissão de 
Agricultura, até para chamar a atenção da imprensa, 
que está jogando a responsabilidade em cima da sui-
nocultura. Há algo que não está batendo, porque a 
Organização Internacional de Epizootias emitiu uma 
nota – está aqui conosco -, dizendo que não é...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Valdir Colatto) 
– Deputado Valdir Colatto, peço a V.Exa. que se con-
centre no objetivo de nossa audiência pública. Já são 
18 horas.

O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Nós 
estamos falando da suinocultura, Sr. Presidente. Com 
certeza, essa questão vai trazer mais prejuízo e mais 
dívida no banco, por causa dessa gripe, que não é da 
suinocultura. É a Influenza Americana. Isso tem de fi-
car bem claro e registrado nesta Casa.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Obrigado, Deputado Valdir Colatto.
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Com a palavra o Dr. Milton Rêgo, Vice-Presidente 
da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores – ANFAVEA.

O SR. MILTON RÊGO – Obrigado. 
Eu gostaria de mencionar uma colocação do De-

putado Luis Carlos Heinze a respeito de algumas coisas 
que estavam relacionadas a preços de máquinas. 

A indústria entende perfeitamente as singularida-
des da agropecuária, a singularidade da questão dos 
riscos, a singularidade da questão da simetria entre a 
formação de custos e a formação de preços. 

O que traz competitividade para nossa indústria 
é um mercado robusto e estável. Então, dessa forma, 
nós também sofremos, com o agronegócio, toda essa 
oscilação que existe na história recente do nosso País. 
Essa questão de stop and go também faz com que a 
nossa indústria perca competitividade.

Eu não conheço essa estatística fornecida pela 
CEPAR. Gostaria de vê-la. Só posso supor que existe 
alguma questão metodológica, porque acho muito di-
fícil que, utilizando números índices, em 10 anos, os 
tratores e as colheitadeiras tenham dobrado de preço 
em relação aos automóveis. Sempre com números 
índices. 

Então, eu gostaria de ver essa pesquisa. Garanto-
lhe que irei estudá-la e dar uma resposta a V.Exa.

 Informo que existe uma competição acirrada entre 
os fabricantes de tratores e colheitadeiras no Brasil. 

Essa competição ocorre no Brasil, nos principais 
mercados, nos Estados Unidos, na União Europeia. 
Os principais fabricantes mundiais estão aqui, com 
algumas poucas exceções.

Nós levamos para fora essa mesma competição 
que existe no Brasil. Ou seja, para todos os países 
para os quais exportamos, com perfil tributário com-
pletamente diferente, nós mantemos esse nível de 
competitividade. 

Faço menção a isso devido a alguma interpreta-
ção, talvez, de que o fato de haver poucas empresas 
– não são poucas, mas, enfim... – tenha tido influência 
no aumento de preço de tratores e colheitadeiras. Isso 
não aconteceu.

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Muito obrigado, Dr. Milton Rego.

Com a palavra o Sr. Rui Carlos Ottoni Prado, 
Presidente da Federação da Agricultura e Pecuário 
do Estado de Mato Grosso. 

O SR. RUI CARLOS OTTONI PRADO – Na ver-
dade, os Srs. Deputados não me fizeram nenhuma 
pergunta, mas eu gostaria de deixar-lhes uma suges-
tão de encaminhamento. Serei bem pragmático nesse 
sentido. 

A técnica da CNA, Rosemeire Cristina dos Santos, 
disse, com muita propriedade, que foram editadas, a 
partir de 2004, 32 resoluções do Conselho Monetário 
Nacional, 7 resoluções do CODEFAT, 3 medidas pro-
visórias e 2 leis. Isso mostra claramente que não se 
conseguiu resolver o problema com um tiro só. 

Com base na fala de todos os senhores, acredito 
que, para resolver esse problema, já existe a fórmula 
de outros tempos. E os senhores são testemunhas 
muito vivas disso.

Acredito que, para resolver o problema de risco 
dos produtores, que hoje é um dos maiores problemas 
em relação ao crédito... Os bancos de fábrica não que-
rem mais vender máquinas, em função do risco do pro-
dutor. O Banco do Brasil – até vou substituir a palavra 
“quer” por “pode” – também não pode mais emprestar 
os recursos oriundos dos depósitos à vista, do Tesou-
ro, em função do risco dos produtores.

Precisamos, então – daí vem a sugestão -, trans-
ferir o risco dos produtores para a União, para o Te-
souro. Isso já foi feito na forma de securitização. Estou 
plagiando o nome aqui. Não sei se é esse o nome que 
tem de ser dado a esse novo modelo ou a esse velho 
modelo que resolve o problema de risco. E aí, sim, se 
retoma a atividade agropecuária. Temos números em 
relação a isso. Infelizmente, não tive tempo de mostrar 
aqui os números pós-securitização IPESA, na década 
passada. 

Houve, claramente, aumento na venda das má-
quinas, aumento de área plantada, aumento de pro-
dutividade, em função de uma grande renegociação, 
que, logicamente, minimizou, mitigou o risco dos pro-
dutores rurais. 

Então, acredito que a palavra mágica que temos 
de discutir aqui – os Srs. Deputados sabem disso 
muito melhor do que eu, com toda a propriedade – é 
uma nova securitização, sem preconceitos, sem falar 
dos problemas que ocorreram até agora. Todos aqui 
são doutores no assunto. Mas não vejo outra maneira 
de resolver esse problema do passado, a não ser por 
meio de uma nova securitização. Do contrário, haverá 
ene ações na Justiça, de federações, de associações, 
de sindicatos, de produtores. Enfim, haverá um cons-
trangimento muito grande, internamente, na cadeia, 
se não houver securitização. 

Sr. Presidente, é preciso que haja securitização. 
Dando continuidade à securitização, a CNA... A Sra. 
Rosemeire Cristina dos Santos, técnica da CNA, o 
Deputado Federal Homero Pereira, Vice-Presidente da 
CNA, e os Srs. Deputados são testemunhas disso.

 A CNA está propondo, por meio de estudos com 
uma equipe econômica... Tenho certeza de que os Srs. 
Deputados já conversaram com a nossa Presidenta, 



Maio de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 21 21623 

Senadora Kátia Abreu, a respeito do assunto. Acre-
dito até que ela já tenha apresentado algum trabalho 
no sentido de que o produtor seja mais transparente, 
colocando toda a sua vida econômica num bolo só. 
Isso quer dizer transformar-se numa pessoa jurídica. 
Logicamente, não essa pessoa jurídica do modelo 
apresentado no Brasil, mas de um novo modelo. Po-
deríamos, com isso, alavancar recursos e conseguir 
fazer essa nova agricultura. 

Então, fica como sugestão aos Srs. Deputados 
o encaminhamento – não sei se posso dizer assim – 
para que acatem a propositura da CNA, que está es-
tudando esse assunto também. 

Sr. Presidente, o assunto ficou claro nesta reu-
nião. E em todas as reuniões que fazemos discutimos 
isso. E o interessante é que nunca há consenso, de 
imediato, em relação aos números.

Hoje, ficou muito claro que os números do Banco 
do Brasil são uns; os números de outros bancos, da 
FEBRABAN, são outros; os números dos produtores 
são outros. Eu diria até que ninguém está mentindo 
ou omitindo.

Precisamos – acredito que possa ser na Comissão 
de Agricultura – de uma consolidação desses números 
de forma sistemática, para que, quando viermos discutir 
um problema como esse, a própria Comissão já tenha 
em mãos qual é o tamanho do endividamento. 

É lógico que tem de haver uma metodologia 
aceita por todos. Muitas vezes, cada entidade, cada 
ente usa determinada metodologia para aprovar uma 
tese. Imagino que a Comissão de Agricultura tenha 
condições para isso. Poderia fazer essa consolidação 
dos números, atualizada diariamente. Tem de haver, 
diariamente, um projeto de cobrança dos entes finan-
ceiros, dos próprios produtores, se for o caso. Mas a 
atualização precisa ser feita para conseguirmos ter 
sempre um Raio X do que está acontecendo neste 
País, em relação a esse assunto. 

É preciso que haja transparência tanto do lado 
do produtor quanto do lado dos próprios bancos para 
tomadas de decisões e formulações de novas leis.

Ficam aqui as minhas 3 sugestões: a da secu-
ritização, não vejo outro método; a da avaliação da 
proposta da CNA, em relação ao novo modelo da 
agropecuária; e a da transparência dos números na 
Comissão de Agricultura.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Muito obrigado, Dr. Rui Carlos Ottoni Prado. 

Passo a palavra à Sra. Rosemeire Cristina dos 
Santos, para finalizar a fase de respostas dos nossos 
convidados. 

A SRA. ROSEMEIRE CRISTINA DOS SANTOS 
– Sr. Presidente, mais uma vez, agradeço-lhes o con-
vite que foi feito à CNA para participar desta audiência 
pública, a fim de discutirmos esse assunto.

O Ademiro – foi uma pena ele ter de se ausentar, 
em função do horário do seu voo – disse que taxa de 
juros não é problema na questão do crédito rural. Na 
questão de uma dívida renegociada, com uma máqui-
na que está depreciada, que vale um terço do que o 
produtor pagou, é, sim, problema. 

Quando nós começamos a discutir a Medida 
Provisória nº 442, fizemos várias simulações, várias 
projeções, todas de conhecimento do Governo. Foram 
apresentadas, inclusive, nesta Comissão, dizendo que 
era impossível o produtor começar a pagar essas par-
celas de investimento em 2009. Seriam necessários 
pelo menos 2 anos para que ele se capitalizasse e, 
assim, pudesse começar a pagar essas parcelas. 

Na época, dissemos também que havia neces-
sidade da redução de taxa de juros e um prazo bem 
maior, que foi concedido pelo Governo. Foi dado o pra-
zo de 7 anos, no caso de Mato Grosso. Porém, seriam 
necessários, pelo menos, 10 anos para que fosse feito 
o pagamento. 

Dissemos também, na época, que deveria ser re-
alizada a revisão de garantias, deveria ser reestudada a 
questão de risco. Isso só veio a agravar-se, desde que 
começamos a discutir a Medida Provisória nº 432. 

Não prevíamos que haveria uma crise financeira 
mundial, como a que temos hoje, com um processo 
de recessão e de escassez de crédito. De lá para cá 
o cenário só se agravou. Na agricultura o problema é 
bem maior do que nos outros setores porque tem sido 
muito mais difícil conseguir benefícios para se resol-
ver a crise. Tanto assim é que o Governo gastou para 
toda a economia em torno de 346 bilhões e, para a 
agricultura, até agora, apenas 17 bilhões, entre adian-
tamentos que já estavam previstos no Plano Safra e 
algumas outras medidas em negociação. E por aí vai. 
Então, é bastante preocupante a situação para o plan-
tio da safra 2009/2010.

A questão do risco. Não acreditamos que, na si-
tuação atual, entrar na Justiça vá resolver ou ficar dis-
cutindo quem vai assumir o risco. O Governo tem que 
assumir o risco com securitização ou mitigar o risco 
com um fundo. Não tem mais como ficar alongando a 
dívida e deixar o risco para trás. O produtor não terá 
como contratar os recursos. Nós vamos brigar pelos 
recursos do Plano Safra, que ficarão parados nos ban-
cos porque o produtor não terá como pegá-los. Esse é 
um problema que precisa ser solucionado.

Nós percorremos, em workshop realizado em 
parceria da CNA com a OCB e o Ministério da Agri-
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cultura, 8 Estados brasileiros. Pegamos a estatística 
do Banco Central e verificamos os 8 Estados que mais 
demandam crédito rural no País. E fomos conversar 
com as instituições, com os produtores, com as Secre-
tarias de Agricultura e cooperativas nesses Estados 
para saber o que estava acontecendo com relação ao 
acesso ao crédito e à necessidade de políticas para o 
plano agrícola e pecuário para 2009/2010.

Causaram-nos espanto as reclamações que ouvi-
mos sobre a venda casada de produtos, que aumentou 
muito em razão das restrições ao crédito, e sobre o 
seguro-rural – foi uma das principais reclamações que 
ouvimos-, a dificuldade de obter informações sobre o 
seguro e de obter a própria apólice de seguro paga e 
não recebida pelo produtor. 

Então, são inúmeras as situações que precisam 
ser solucionadas.

A questão do crédito é difícil de se resolver. A 
CNA tem um poder muito pequeno. Podemos apresen-
tar diversas propostas, estudar, contratar, a exemplo 
do que fez agora a Senadora Kátia Abreu, uma equipe 
econômica específica para crédito, mas se não houver 
receptividade do Governo a essas propostas, a pro-
curar solucionar os problemas, tudo o que fizermos 
acabará se perdendo.

Com relação à safra 2009/2010, está agendada 
para o próximo dia 6 de maio – acredito que os senho-
res vão receber o convite ainda amanhã – reunião para 
entregarmos a proposta oficial da OCB e da CNA ao 
Ministro da Agricultura, com um diagnóstico de tudo 
que observamos nesse workshop que realizamos nes-
ses 8 Estados brasileiros.

Mais uma vez agradeço pela oportunidade de 
discutir a questão do crédito e coloco-me à disposição 
dos senhores, como técnica da CNA, assim como o 
nosso corpo técnico, para participar das discussões e 
ajudar na tentativa de melhorar a renda do produtor, 
extremamente crítica.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Muito obrigado, Dra. Rosemeire Cristina dos Santos. 

Antes de finalizar os trabalhos, vou passar a pala-
vra ao Deputado Luis Carlos Heinze. Como já se iniciou 
a Ordem do Dia no plenário da Casa, peço a S.Exa. 
que não ultrapasse o tempo de 5 minutos.

O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – Sr. 
Presidente, vou apenas fazer uma solicitação, apro-
veitando a presença de representantes da ANFAVEA, 
Milton e Dr. Fioreti. 

Nós compomos o Comitê da Crise. Precisamos 
de um diagnóstico, de um levantamento dos tributos 
que podem ser melhorados. O Governo reduziu o IPI 
da indústria automobilística por “x” meses e concedeu 
crédito por “x” meses. A indústria de máquinas agríco-

las, tratores, colheitadeiras, máquinas e equipamentos 
não teve o mesmo tratamento. A ABIMAQ e a ANFAVEA 
poderiam preparar um material sobre o assunto.

Nessa Comissão da Crise existe uma comissão 
junto à Comissão de Agricultura para trabalhar políti-
cas para máquinas, grãos, carnes, fibras, lácteos, para 
apresentar uma proposta ao Governo pegando a força 
da Comissão que está tratando do assunto. 

Uma outra questão importante é saber quantas 
demissões houve no setor. Seria bom se pudessem 
nos trazer esses dados. Sabemos, por exemplo, quan-
tos empregados a EMBRAER demitiu – algo em torno 
de 4 mil. Quantos já foram demitidos só no setor de 
máquinas agrícolas? 

(Intervenção fora do microfone. Inaudí-
vel.)

O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – O.k. 
Mas, daqui a pouco, se pegarmos tudo, não sei qual é. 
Só na ANFAVEA ou com a ABIMAQ junto? 

(Intervenção fora do microfone. Inaudí-
vel.)

O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE – 
Só ANFAVEA. Com a ABIMAQ, seguramente, é muito 
mais. E ninguém falou nada disso. Uma empresa tirou 
50, outra tirou 30, enfim. Então, esses dados do de-
semprego e também algumas propostas específicas 
de carga tributária. Eu tenho um pedido da Jacto, por 
exemplo, que nós encaminhamos, de redução de PIS 
e COFINS. Só aqui são 9,35% que incidem sobre equi-
pamentos. E assim com os tratores. O que podemos 
fazer, no caso específico de máquinas, equipamentos, 
tratores e colheitadeiras para dar andamento, assim 
como está fazendo a indústria automobilística, que 
está levando vantagem? Eles são organizados. São 4 
ou 5 empresas, a CUT, a própria FIESP – vocês não 
fazem parte da FIESP -, o Governo do Estado de São 
Paulo. As indústrias das máquinas são pulverizadas 
em centenas de empresas pelo Brasil afora. Mas esse 
é um dado que eu já vou pedir a vocês.

O SR. DEPUTADO ERNANDES AMORIM – Eu 
não sei, Sr. Presidente, senhores debatedores, se já 
foi discutido aqui, porque eu cheguei por último e não 
peguei toda a reunião, mas, tratando-se do Banco do 
Brasil, Dr. José Carlos Vaz, nós aprovamos aqui 100 
bilhões para o BNDES. Desse 100 bilhões, 10 bilhões 
para atender frigoríficos. 

Esse dinheiro o BNDES repassa ao Banco do 
Brasil e o Banco do Brasil faz o financiamento aos fri-
goríficos quebrados. Qual é o critério de garantia? E 
os que já são devedores? Quem é a pessoa que cuida 
desse setor no Banco do Brasil?
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O SR. JOSÉ CARLOS VAZ – Deputado, essa 
linha de 10 bilhões – o BNDES inclusive soltou uma 
circular ontem, ao que me parece, fixando as condi-
ções operacionais – vai ser operada pelos agentes de 
repasse de recursos do BNDES, basicamente todo o 
sistema financeiro nacional, Banco do Brasil, bancos 
privados, e o próprio BNDES pode correr risco direto. 
Podem ser várias operações com uma empresa, cada 
um correndo o seu risco. Pode ser uma operação. Só 
que os diversos agentes correm parte do risco da 
operação. 

Há um estudo no âmbito do Governo para ver se 
parte desses 10 bilhões poderia ser repassada dire-
tamente ao Banco do Brasil para ele ser também um 
agente repassador de recursos. Operar diretamente 
ou repassar para agentes financeiros, a exemplo do 
que o BNDES está fazendo. Mas hoje o que tem de 
concreto é que há essa linha de 10 bilhões, com o BN-
DES como repassador. Hoje saíram as instruções do 
BNDES. Estamos trabalhando para que o Banco seja 
operador dessa linha nos próximos dias. 

Independentemente disso, por orientação do 
Governo, o Banco está levantando a situação de di-
versas empresas que trabalham com ele, levantando 
a possibilidade de atendê-las com o crédito, direta-
mente ou em compartilhamento de risco com outros 
agentes financeiros. 

Então, concretamente, as empresas que estejam 
interessadas em tomar esse crédito no Banco do Bra-
sil devem procurar a sua agência de relacionamento, 
onde elas já costumam apresentar as suas operações 
de crédito.

As condições a serem exigidas são as condições 
usuais em operações de crédito bancário. Quando eu 
digo usuais são as praticadas, não estou dizendo que 
sejam aquelas que são praticadas com aquela empresa, 
mas do rol da categoria de garantias que são utilizadas 
em operações bancárias vai sair dessa situação.

O SR. DEPUTADO ERNANDES AMORIM – Por 
exemplo, tive a informação de que o FriBoi pegou 2 
bilhões e pouco praticamente a fundo perdido. Daqui a 
pouco vai querer tomar mais dinheiro, como acontece 
com outros bancos que já estão devendo ao BNDES. 
Pelo que eu vejo, vai haver uma facilidade nesse se-
tor. Aliás, requeri a constituição de uma Comissão de 
Fiscalização e Controle à Casa para acompanhar essa 
distribuição de financiamentos e de outros que já foram 
feitos, dos quais não tive resposta direta do BNDES. É 
uma verdadeira caixa-preta. E eles disseram que não 
informariam a Deputado. 

Então, estamos constituindo Comissão de Fis-
calização e Controle para levantar tudo isso. Minha 
preocupação é com que esses 10 bilhões, em vez de 

serem repassados ao produtor ou ao pecuarista, se-
jam dados a alguns frigoríficos que por erros, por má 
administração quebraram e deram prejuízo à praça. 
Nós até aceitamos que determinados frigoríficos re-
cebam algum empréstimo, mas que seja para pagar 
diretamente ao produtor e ao fazendeiro a dívida que 
contraiu.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Agradeço ao Deputado Ernandes Amorim, aos demais 
participantes e aos convidados – Dr. Marcelo Fernan-
des Guimarães, Dr. José Carlos Vaz, Dr. Rui Carlos 
Ottoni Prado, Dra. Rosemeire Cristina dos Santos, Dr. 
Ademiro Vian, Dr. Emir Rutsatz, Dr. Milton Rêgo e Dr. 
Celso Schwengber -, que abrilhantaram esta audiên-
cia pública, muito importante para esclarecer a esta 
Comissão pontos de grande relevância para a agricul-
tura e para o País.

Antes de encerrar os trabalhos, convoco os Srs. 
Deputados para reunião deliberativa amanhã, quarta-
feira, às 10h, no Plenário 6.

Está encerrada a reunião.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,  
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Décima Quarta Reunião Ordinária (De-
liberativa), realizada em 29 de abril de 2009.

Às dez horas e trinta e seis minutos de vinte e 
nove de abril de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural, no Plenário nº 6 do Anexo II da Câma-
ra dos Deputados, sob a Presidência do Deputado 
Fábio Souto, Presidente, para a realização de reunião 
ordinária destinada à discussão e votação das maté-
rias constantes da Pauta nº 07/09. O Livro de Presen-
ça registrou o comparecimento dos Deputados: – Ti-
tulares: Fábio Souto – Presidente; Wandenkolk Gon-
çalves e Luis Carlos Heinze – Vice-Presidentes; Abe-
lardo Lupion, Anselmo de Jesus, Antônio Andrade, 
Assis do Couto, Beto Faro, Celso Maldaner, Cezar Sil-
vestri, Dagoberto, Dilceu Sperafico, Duarte Nogueira, 
Fernando Coelho Filho, Flávio Bezerra, Jairo Ataide, 
Leandro Vilela, Leonardo Vilela, Lira Maia, Luciana 
Costa, Luiz Carlos Setim, Moacir Micheletto, Moises 
Avelino, Moreira Mendes, Nazareno Fonteles, Odílio 
Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Osvaldo Reis, Pedro Cha-
ves, Tatico, Valdir Colatto, Vitor Penido, Waldemir Moka, 
Waldir Neves, Zé Gerardo e Zonta; – Suplementes: 
Airton Roveda, Antonio Carlos Mendes Thame, Cami-
lo Cola, Carlos Alberto Canuto, Carlos Melles, Eduar-
do Sciarra, Ernandes Amorim, Francisco Rodrigues, 
Geraldo Simões, Giovanni Queiroz, Jerônimo Reis, 
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João Leão, Júlio Cesar, Lázaro Botelho, Leandro Sam-
paio, Mário Heringer, Paulo Piau, Silvio Lopes, Suely 
e Veloso. Deixaram de comparecer os Deputados Be-
nedito de Lira, Homero Pereira, Humberto Souto e 
Nelson Meurer. ABERTURA: Havendo número regi-
mental, o senhor Presidente declarou abertos os tra-
balhos e determinou a leitura da Ata da Décima Se-
gunda Reunião Ordinária (Deliberativa), que foi dis-
pensada a requerimento aprovado do Deputado Valdir 
Colatto. Submetida à discussão e votação, a Ata foi 
aprovada unanimemente. EXPEDIENTE: Em seguida, 
o Presidente cientificou ao Plenário que, em vinte e 
dois de abril do corrente, distribuiu o Projeto de Lei nº 
4.960/09 ao Deputado Moises Avelino; e, em vinte e 
oito de abril do corrente, distribuiu o Projeto de Lei nº 
4.394/08 ao Deputado Humberto Souto. Antes de ini-
ciar a Ordem do Dia, o Deputado Valdir Colatto usou 
da palavra e fez um registro informando que a gripe 
denominada de “Gripe Suína” não é transmitida pelo 
animal. Sua Excelência informou, ainda, que o suíno 
é o encubador e não o transmissor da doença. O De-
putado solicitou especial atenção da imprensa na di-
vulgação da notícia, pois como está sendo veiculada 
a população não está sendo informada que a trans-
missão se dá pelo contato entre as pessoas e não pelo 
consumo de carnes e derivados suínos, o que pode 
acarretar prejuízos ao setor produtivo. Destacou que 
as manchetes veiculadas devem ser editadas com 
base científica e não como, segundo Sua Excelência, 
“venda de manchete”. O Deputado Luis Carlos Heinze 
comentou que os Deputados devem utilizar os meios 
de comunicação da Casa para explicar a “Gripe Suína” 
e que essa denominação prejudica os produtores do 
setor. Falou, ainda, que o nosso País é o maior produ-
tor, atualmente, e é necessário gestões no sentido de 
produzir um texto que esclareça ao consumidor que a 
gripe não é transmitida pelo suíno. Solicitou que o Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, 
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e as 
Entidades de Classe elaborassem um texto explicativo 
à população de que, segundo Sua Excelência, a gripe 
não é transmitida pelo suíno. Em seguida, o Deputado 
Onyx Lorenzoni usou da palavra e enfatizou que a “gri-
pe suína” é transmitida com o contato de pessoa a 
pessoa e a sociedade deve ser adequadamente infor-
mada, para que o consumo de produtos suínos não 
seja prejudicado. Finalizando o tema, o Deputado Na-
zareno Fonteles informou que participou de debate ao 
vivo na TV Câmara, ontem, dia vinte e oito do corren-
te, sobre a “Dengue” e que no transcorrer da audiência 
a “gripe suína” pontuou o debate. Sua Excelência res-
saltou que a gripe se transmite pelo contato de pessoa 
a pessoa e que a população necessita esclarecimen-

to para não evitar o consumo de carne suína e preju-
dicar o comércio do setor. Informou, ainda, que a TV 
Câmara já está veiculando a informação correta em 
sua transmissão. ORDEM DO DIA: Iniciada a Ordem 
do Dia, o Presidente submeteu à apreciação os itens 
constantes da pauta: A – REQUERIMENTOS: 1) RE-
QUERIMENTO Nº 362/09 – do Sr. Valdir Colatto – que 
“solicita a participação da Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da 
Câmara dos Deputados em reunião do Senado Fede-
ral a ser realizada no dia 29 de abril, às 09 horas, no 
Plenário do Senado Federal com as Comissões de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle – CMA, de Assuntos Econômicos – CAE, 
de Ciência Tecnologia, Inovação, Comunicações e In-
formática – CCT, de Constituição, Justiça e Cidadania 
– CCJ, de Assuntos Sociais – CAS, de Desenvolvi-
mento Regional e Turismo – CDR, de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa – CDH, de Educação, Cul-
tura e Esporte – CE, de Serviços de Infraestrutura – CI, 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – CRE, 
com a finalidade de analisar e discutir a Definição de 
Áreas de Proteção Permanente – APPs e o Alcance 
Territorial da Legislação Ambiental e Indigenista e as 
Implicações para o Agronegócio”. O Presidente decla-
rou prejudicado o requerimento, devido ao início da 
reunião no Senado Federal, hoje, às nove horas; 2) 
REQUERIMENTO Nº 366/09 – do Sr. Nazareno Fon-
teles – que “solicita que seja realizada reunião de au-
diência pública desta Comissão com os Representan-
tes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento-MAPA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária-
ANVISA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, Sindicato Na-
cional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola-
SINDAG e Articulação Nacional de Agroecologia-ANA 
para debater os riscos à saúde e ao meio ambiente 
dos produtos à base de endossulfam”. O autor defen-
deu o requerimento. Submetido à discussão e votação, 
o requerimento foi aprovado unanimemente. Continu-
ando, o Presidente declarou que, devido a aprovação 
do requerimento nº 366/09 do Sr. Nazareno Fonteles, 
fica retirado de pauta a apreciação do Projeto de Lei 
nº 4.336/08 e anunciou o próximo item da pauta: 3) 
REQUERIMENTO Nº 367/09 – do Sr. Valdir Colatto – 
que “requer ao Exmo. Ministro de Estado da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento, informações sobre o 
sistema de habilitação de estabelecimentos exporta-
dores de produtos de origem animal para a Comuni-
dade Econômica Européia”. O autor defendeu o reque-
rimento. Submetido à discussão e votação, o requeri-
mento foi aprovado unanimemente. Logo após, o Pre-
sidente anunciou o recebimento de quatro requerimen-
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tos, solicitando a realização de audiência pública, 
EXTRAPAUTA, antes, porém, consultou o Plenário, 
obtendo sua aquiescência, se a apreciação poderia 
ser feito pelo processo simbólico; e de dois requeri-
mentos, solicitando a convocação de Ministros de Es-
tado, EXTRAPAUTA, os quais não foram concedidos 
a liberação, pelo Plenário, de votação pelo processo 
simbólico, nesta data: B – Matéria Sobre a Mesa: 4) 
REQUERIMENTO Nº 370/09 – do Sr. Onyx Lorenzoni 
e outros – que “requer seja incluído na pauta, para 
votação imediata, o Requerimento nº 369/09, que con-
vida o Promotor de Justiça no Estado do Rio Grande 
do Sul Dr. Gilberto Thums, para participar de audiência 
pública, a fim de discutir acerca de reportagem veicu-
lada na Revista Veja, em 22/4/09”. O autor encaminhou 
o requerimento. Submetido à votação, o requerimento 
foi aprovado unanimemente; 5) REQUERIMENTO Nº 
369/09 – dos Srs. Ronaldo Caiado e Onyx Lorenzoni 
– que “requer seja convidado o Excelentíssimo Senhor 
Gilberto Thums, Promotor de justiça no Estado do Rio 
Grande do Sul, para participar de Audiência Pública 
nesta Comissão de Agricultura”. O Deputado Onyx 
Lorenzoni defendeu o requerimento. Discutiram a ma-
téria os Deputados Nazareno Fonteles, que sugeriu 
convidar representantes do Ministério da Educação e 
Cultura e da parte pedagógica do Movimento dos Tra-
balhadores sem Terra/MST; Assis do Couto, que apoiou 
a sugestão do seu antecessor e indicou um represen-
tante da Rede da Casa Familiar Rural; Abelardo Lupion, 
que apoiou as sugestões de inclusão de convidados; 
e Beto Faro, que sugeriu convidar um Promotor da In-
fância e Adolescência do Estado do Rio Grande do 
Sul. O Presidente consultou o autor se acatava as su-
gestões recebidas. Em resposta, o Deputado Onyx 
Lorenzoni aceitou a sugestão de convidar represen-
tantes do Ministério da Educação e Cultura, de Pro-
motor de Infância e Adolescência do Ministério Públi-
co do Estado do Rio Grande do Sul; e da indicação da 
Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do 
Sul de um Diretor de Escola do MST. Submetido à vo-
tação, o requerimento foi aprovado com as sugestões 
aceitas pelo autor; 6) REQUERIMENTO Nº 371/09 – 
do Sr. Moreira Mendes e outros – que “requer seja 
incluído na pauta, para votação imediata, o Requeri-
mento que “Requer seja realizado Encontro desta Co-
missão, em Buritis/RO, para discutir os conflitos agrá-
rios que afligem aquele Estado””. O Deputado Wan-
denkolk Gonçalves encaminhou o requerimento. Sub-
metido à votação, o requerimento foi aprovado unani-
memente; 7) REQUERIMENTO Nº 372/09 – dos Srs. 
Moreira Mendes e outros – que “requer seja realizado 
Encontro desta Comissão, em Buritis/RO, para discu-
tir os conflitos agrários que afligem aquele Estado”. O 

Deputado Wandenkolk Gonçalves defendeu o reque-
rimento. Discutiram a matéria os Deputados Beto Faro; 
Abelardo Lupion; Anselmo; Ernandes Amorim, que 
solicitou subscrever o requerimento. Submetido à vo-
tação, o requerimento foi aprovado unanimemente; 8) 
REQUERIMENTO Nº 373/09 – do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves e outros – que “requerem seja incluído na 
pauta, para votação imediata, o Requerimento que 
propõe convidar o Senhor Gercino José da Silva Filho, 
Ouvidor Agrário Nacional, do Ministério do Desenvol-
vimento Agrário, para prestar esclarecimentos sobre 
os conflitos agrários no país e especialmente no Es-
tado do Pará”. O Deputado Wandenkolk Gonçalves 
encaminhou o requerimento. Submetido à votação, o 
requerimento foi aprovado unanimemente; 9) REQUE-
RIMENTO Nº 374/09 – dos Srs. Wandenkolk Gonçalves 
e Moreira Mendes – que “requerem que a CAPADR 
convide o Ouvidor Agrário Nacional, o Senhor Gercino 
José da Silva Filho, para prestar esclarecimentos sobre 
os conflitos agrários no país e especialmente no Es-
tado do Pará, em reunião de audiência pública da 
SUBCOMISSÃO ESPECIAL COM O OBJETVO DE 
FAZER A INTERMEDIAÇÃO DOS CONFLITOS AGRÁ-
RIOS NO BRASIL”. O autor defendeu o requerimento. 
Discutiu a matéria o Deputado Abelardo Lupion, que 
sugeriu convidar o ex-Ministro Ilmar Galvão. Consul-
tado sobre a proposta, o autor acatou-a, com a ressal-
va de convidar o ex-ministro em datas diferentes de 
reunião. Submetido à votação, o requerimento foi apro-
vado com a sugestão recebida; 10) REQUERIMENTO 
Nº 375/09 – do Sr. Cezar Silvestri e outros – que “re-
queiro seja incluído na pauta, para votação imediata, 
o requerimento que propõe audiência pública com as 
Comissões de Seguridade Social e Família e Defesa 
do Consumidor para tratar de assuntos referentes aos 
“Preparativos para enfrentamento de uma possível in-
trodução da gripe suína no país””. O autor encaminhou 
o requerimento. Submetido à votação, o requerimento 
foi aprovado unanimemente; 11) REQUERIMENTO Nº 
368/09 – do Sr. Cezar Silvestri – que “requer a reali-
zação de audiência pública para tratar de assuntos 
referentes aos “Preparativos para enfrentamento de 
uma possível introdução da gripe suina no país” con-
juntamente com as comissões de Seguridade Social 
e Família e Defesa do Consumidor”. O autor defendeu 
o requerimento. Discutiram a matéria o autor e os De-
putados Zonta, Valdir Colatto, Nazareno Fonteles e 
Moacir Micheletto. Submetido à votação, o requerimen-
to foi aprovado unanimemente. Prosseguindo, o Pre-
sidente concedeu a palavra ao Deputado Jerônimo 
Reis, que solicitou a retirada de pauta do Projeto de 
Lei nº 2.471/07, tendo sido acolhido seu pedido. Logo 
após, o Presidente anunciou o próximo requerimento: 
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12) REQUERIMENTO Nº 380/09 – do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves e outros – que “Requerem seja incluído na 
pauta, para votação imediata, o Requerimento que 
propõe convocar os Ministros de Estado da Justiça e 
do Desenvolvimento Agrário, para prestarem esclare-
cimentos sobre os conflitos agrários no país e espe-
cialmente no Estado do Pará.”. Após a leitura da emen-
ta deste requerimento, o Deputado Beto Faro anunciou 
aos membros o início da Ordem do Dia no Plenário da 
Casa. Dando prosseguimento, o Presidente declarou 
que, em virtude do início da Ordem do Dia no Plenário 
desta Casa, este requerimento e as demais matérias 
constantes desta Pauta deixaram de ser apreciadas. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os 
trabalhos às doze horas, antes, porém, convidou os 
membros a participarem do 2º Encontro desta Comis-
são no Auditório da Agrishow, na cidade de Ribeirão 
Preto/SP, dia primeiro de maio próximo, sexta-feira, às 
dez horas; e do 3º Encontro desta Comissão, no Es-
paço Sustentável, Parque Fernando Costa, cidade de 
Uberaba/MG, dia dois de maio próximo, sábado, às 
quinze horas. E para constar, eu, Moizes Lobo da 
Cunha, Secretário, lavrei a presente ATA, que, depois 
de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e 
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos 
Deputados. Deputado Fábio Souto Presidente. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,  
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

CAPADR

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Décima Quinta Reunião Ordinária (Au-
diência Pública) realizada em 5 de maio de 2009

Às quatorze horas e quarenta e três minutos do 
dia cinco de maio de dois mil e nove, reuniu-se a Co-
missão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e De-
senvolvimento Rural, no Plenário 12, do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senho-
res Deputados Fábio Souto – Presidente; Wandenkolk 
Gonçalves, Luis Carlos Heinze e Nelson Meurer – Vi-
ce-Presidentes; Benedito de Lira, Celso Maldaner, 
Dagoberto, Duarte Nogueira, Flávio Bezerra, Homero 
Pereira, Jairo Ataide, Lira Maia, Luciana Costa, Luiz 
Carlos Setim, Moacir Micheletto, Moises Avelino, Odí-
lio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Valdir Colatto, Vitor Pe-
nido, Waldemir Moka e Zonta – Titulares; Afonso Hamm, 
Cláudio Diaz, Eduardo Sciarra, Jerônimo Reis, Lázaro 
Botelho, Paulo Piau e Veloso – Suplentes. Deixaram 
de comparecer os Deputados Abelardo Lupion, Ansel-
mo de Jesus, Antônio Andrade, Assis do Couto, Beto 
Faro, Cezar Silvestri, Dilceu Sperafico, Fernando Co-
elho Filho, Humberto Souto, Leandro Vilela, Leonardo 

Vilela, Moreira Mendes, Nazareno Fonteles, Osvaldo 
Reis, Pedro Chaves, Tatico, Waldir Neves e Zé Gerar-
do. O Presidente, Deputado Fábio Souto, declarou 
abertos os trabalhos, cumprimentou a todos e escla-
receu que a reunião se destinava a “Debater as reper-
cussões do Projeto de Lei nº 2.824/2008 – do Sr. Ze-
quinha Marinho – que ‘Veda o exercício da profissão 
de Zootecnista aos Agrônomos e Veterinários’.” Na 
sequência, o Presidente convidou, para compor a Mesa, 
os expositores: Dr. Fernando José Ferreira da Silva – 
Assessor do Gabinete da Secretaria de Defesa Agro-
pecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento – MAPA; Profª. Dra. Célia Regina Orlandelli 
Carrer – Chefe do Departamento de Ciências Básicas 
da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos 
da Universidade de São Paulo, e representante da 
Associação Brasileira de Zootecnistas/ABZ; Dr. Fer-
nando Cesar Julliati – Coordenador Nacional de Câ-
maras de Agronomia, e representante do Conselho 
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 
CONFEA; Dr. Rafael Gianella Mondadori – Presidente 
da Comissão Nacional de Ensino da Medicina Veteri-
nária, e representante do Conselho Federal de Medi-
cina Veterinária – CFMV; Dr. Júlio Otávio Jardim Bar-
cellos – Professor da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, e representante da Sociedade de Ve-
terinária do Rio Grande do Sul – SOVERGS; e Dr. Jo-
sélio de Andrade Moura – Presidente da Sociedade 
Brasileira de Medicina Veterinária – SBMV. Dando se-
guimento, o Senhor Presidente esclareceu as regras 
a serem seguidas durante os trabalhos e franqueou, 
inicialmente, a palavra à Professora Célia, que explicou 
sobre a lei anterior, que regulamentava a profissão de 
zootecnista, falou sobre o domínio da zootecnia, citou 
os conhecimentos específicos de cada profissão e as 
áreas de sombreamento, comparando as cargas ho-
rárias; afirmou que menos de um quarto do que é ne-
cessário para um profissional de zootecnia se formar 
é estudado pelos profissionais de agronomia e veteri-
nária; que já existem 100 cursos de zootecnia no Bra-
sil e que o projeto de lei em questão apenas fará jus-
tiça. Falou, em seguida, o Sr. Fernando Cesar, que o 
exercício dessas profissões representa mais de 40% 
do PIB brasileiro, e que se deve manter os direitos dos 
profissionais que já exercem essas profissões há mais 
de 75 anos. Em seguida, falou o Sr. Rafael, que os 
maiores usuários das informações dessas profissões 
são os agropecuaristas; disse que a aprovação do 
projeto irá minar o sonho de muitos alunos e criar um 
problema no mercado de trabalho. Nesse momento, o 
Presidente, deputado Fábio Souto, passou a condução 
dos trabalhos para o deputado Valdir Colatto. Continu-
ando, o Sr. Rafael registrou a presença da represen-
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tação de 10 Conselhos de medicina veterinária e zoo-
tecnia do Brasil e disse que existem milhares de vete-
rinários trabalhando na área de produção animal; que 
não podem aprovar um projeto para beneficiar a mi-
noria e que a aprovação do projeto extinguirá uma 
profissão com uma visão mais ampla, prejudicará o 
setor agropecuário e milhares de estudantes. Nesse 
momento, o Presidente devolveu a condução dos tra-
balhos ao deputado Fábio Souto, que, ato contínuo, 
cumprimentou a Profª Simone Perecnanis – Coorde-
nadora de Graduação do Curso de Medicina Veteriná-
ria da UNB, o Professor Cristiano Barros de Melo – 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Animais da Universidade de Brasília – UNB 
e, na pessoa da Dra. Anelise Almeida, representante 
do Conselho Regional de Veterinária da Bahia, todos 
os outros nove representantes de Conselhos Regionais 
presentes. Em seguida, passou a palavra ao Dr. Fer-
nando José, que afirmou ser a posição do MAPA a de 
que a produção animal e a zootecnia nunca se distan-
ciaram das ciências agronômicas e veterinárias; falou 
que, após 50 anos da criação do Curso de Zootecnia, 
é grande a atuação de agrônomos e veterinários nes-
se ramo, que a aprovação do PL terá efeitos negativos 
imediatos, com restrição e redução de oferta de mão-
de-obra e aumento de custos, aprisionando o agrone-
gócio a uma área técnica; comprometerá, também, 
diretamente as escolas de veterinária e agronomia, e 
o futuro do agronegócio, já que as instituições não te-
riam como continuar suas pesquisas, as escolas não 
teriam como substituir os profissionais, pois os profis-
sionais de zootecnia são insuficientes para atender 
esse mercado; repercutirá também na EMBRAPA, re-
conhecida pela sua atuação na pesquisa, onde é forte 
a participação de agrônomos e veterinários nas pes-
quisas; que o Brasil precisa de profissionais qualifica-
dos, o que não será obtido com comportamentos cor-
porativos; afirmou, por fim, que o MAPA é contrário ao 
Projeto por entender que a zootecnia é um atividade 
compartilhada pelas três profissões. Nesse momento, 
o Presidente registrou a presença do Presidente do 
Centro Acadêmico de Medicina Veterinária e alunos 
da graduação da UNB (da Associação dos Zootecnis-
tas do DF e entorno e do Coordenador do Curso de 
Zootecnia da UPIS). Em seguida, o deputado Valdir 
Colatto pediu que todos os documentos apresentados 
constassem nos anais da Casa. Em seguida, falou o 
Senhor Júlio, que disse ser evidente que reconhece a 
profissão, mas esse direito não traz uma reserva de 
mercado; disse que a zootecnia é uma ciência e não 
uma profissão, que os veterinários e agrônomos atuam 
há mais de 100 anos nessa área, que os profissionais 
de zootecnia saem de dentro dos cursos de agronomia 

e veterinária; falou ainda na indissociabilidade dos co-
nhecimentos, falando em saúde animal, produção ani-
mal, e melhoramento genético, que dependem de for-
ma integrada, sempre de duas dessas profissões; falou 
nos riscos, diante da atividade agroexportadora do 
Brasil, da adequação às normas e comércio interna-
cionais e da credibilidade dos chamados serviços ve-
terinários do Brasil. Nesse momento, o Presidente 
registrou a presença dos Senhores: José Alberto Ros-
si – Presidente da Federação dos Médicos Veterinários 
– FENAMEV; Dr. Álvaro Cabrini Junior, Presidente do 
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do 
SDF- CREA/PR; José Silvino de Carvalho, Presidente 
do Sindicato dos Engenheiros Agrônomos do DF; e de 
João Bosco Siqueira da Silva, Presidente da Associa-
ção dos Fiscais Federais Agropecuários no DF – AS-
FAGRO. Foi também registrada, nessa audiência, a 
presença dos estudantes de zootecnia da FTB, além 
de zootecnistas do setor público e privado, dos Senho-
res Pinheiro Marques, Assessor Parlamentar – APAR 
do CONFEA e Kleber Souza dos Santos – Conselhei-
ro Agrônomo do CREA – DF. Falou, em seguida, o Dr. 
Josélio, que o agronegócio é cada dia mais carente de 
tecnologias, que as três profissões têm que trabalhar 
juntas, e que falamos de profissionais que trabalham 
no maior parque avícola do mundo, maior exportador 
de carnes, graças ao esforço conjunto de zootecnistas, 
veterinários e agronomistas e pediu pelo arquivamen-
to do projeto. Em seguida, o Presidente passou a pa-
lavra aos deputados Onyx Lorenzoni, que afirmou que 
todos os resultados obtidos se devem ao contrário do 
que propõe o texto do deputado Zequinha Marinho. 
Falou, logo após, o deputado Lira Maia, que foi um dos 
debates mais importantes que já tiveram na Casa, e 
que era totalmente contra. Logo após, falou o deputa-
do Valdir Colatto, que cabe a reflexão, que o agrone-
gócio é que deve ser colocado em primeiro plano e 
que deve continuar como está. Em seguida, o deputa-
do Paulo Piau disse que é preciso cautela, que pode 
haver prejuízo, que o debate deve continuar e que não 
devem resolver nada agora. Logo após, falou o depu-
tado Afonso Hamm, que o PL é impróprio e que se for 
aprovado será uma injustiça e cerceará o direito de 
profissionais. Dando andamento, falou o deputado Mo-
acir Micheletto, que as 3 profissões são um tripé e que 
no mérito o projeto está rechaçado; afirmou que vai 
pedir vista porque é preciso ter cautela. Logo após, 
falou o deputado Zequinha Marinho, autor do Projeto 
2824/2008, que reclamou que a mesa estava desequi-
librada por ter apenas uma representante do interesse 
dos zootecnistas; falou que os zootecnistas se sentiam 
sufocados pelas outras profissões e que não conside-
rava ético alguém se formar por uma profissão e ser 
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contratado para exercer outra. Em seguida, falou o 
deputado Wandenkolk, que estranhou o projeto inicial-
mente não ter passado pela CAPADR; falou que rea-
lizou debates para embasar sua posição, que avocou 
para si a relatoria, mas o presidente achou que a re-
latoria estaria contaminada; disse que vai aguardar a 
relatoria e vai pedir vista do projeto. Em seguida, falou 
o deputado Claudio Diaz, que a questão é polêmica, 
que os bons profissionais sempre têm mercado e que 
o agronegócio chegou aonde chegou pela convivência 
pacífica entre as três profissões; disse que era preci-
pitado estabelecer uma discussão desse nível nesse 
momento. Falou, em seguida, o deputado Waldemir 
Moka, que sua posição era contra o projeto, mas que 
a Comissão teria que ter o compromisso de encami-
nhar uma solução aos zootecnistas, para o futuro. Na 
sequência, falou o Sr. Fernando César, que a compe-
titividade se estabelece com a formação profissional. 
Falou em seguida a Dra. Célia, que a CCJ já se mani-
festou pela constitucionalidade do Projeto. Nesse mo-
mento, o Presidente passou a condução dos trabalhos 
para o deputado Paulo Piau, e, continuando, a Dra. 
Célia falou que se trabalharem na contemporaneidade 
e na evolução da ciência o projeto deverá ser aprova-
do e que se trata de um grupamento de vinte mil pro-
fissionais. Logo após, falou o Dr. Josélio, que o Con-
selho Federal de Agronomia e o de Medicina veteriná-
ria são duas autarquias, que são tribunais éticos, órgãos 
de fiscalização e não são de defesa da profissão. Afir-
mou ao deputado Zequinha que no concurso do MAPA 
os profissionais de agronomia e veterinária não con-
correram à vaga de zootecnista por erro do edital. Em 
seguida, falou o deputado Zequinha Marinho. Falou, 
logo após, o Dr. Fernando do MAPA, confirmando a 
questão do concurso de zootecnista. Falaram, logo 
após, o Dr. Rafael, mais uma vez o deputado Zequinha, 
e mais uma vez o Dr. Rafael. Na sequência, falou a 
Dra. Célia. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
agradeceu a presença de todos e encerrou os traba-
lhos às dezessete horas e quarenta e um minutos. O 
inteiro teor foi gravado, passando as notas taquigráfi-
cas a integrarem o acervo documental desta reunião. 
E para constar, eu, Moizes Lobo da Cunha, lavrei a 
presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Fábio Souto, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Declaro aberta a reunião de audiência pública da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, 
convocada para debater as repercussões do Projeto 
de Lei nº 2.824, de 2008, do Sr. Zequinha Marinho, 

que veda o exercício da profissão de zootecnista aos 
agrônomos e veterinários. 

Esta reunião foi proposta pelo Deputado Naza-
reno Fonteles, Relator do PL nº 2.824, de 2008, nesta 
Comissão.

Informo que o Deputado Nazareno Fonteles en-
contra-se no Piauí para acompanhar os trabalhos de 
combate aos efeitos das fortes chuvas que assolam 
aquele Estado.

Foram convidadas para participar desta reunião 
as seguintes personalidades, a quem convido a to-
mar assento à mesa: Profa. Célia Regina Orlandelli 
Carrer, Chefe do Departamento de Ciências Básicas 
da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimen-
tos da Universidade de São Paulo e representante da 
ABZ; Dr. Fernando César Julliatti, Coordenador Na-
cional de Câmaras de Agronomia e representante do 
CONFEA; Dr. Rafael Gianella Mondadori, Presidente 
da Comissão Nacional de Ensino da Medicina Vete-
rinária e representante do CFMV; Dr. Fernando José 
Ferreira da Silva, Assessor do Gabinete da Secretária 
de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura 
e Pecuária e Abastecimento – MAPA; Dr. Júlio Otávio 
Jardim Barcellos, Professor da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul e representante da Sociedade 
de Veterinária do Rio Grande do Sul – SOVERGS, e Dr. 
Josélio de Andrade Moura, Presidente da Sociedade 
Brasileira de Medicina Veterinária – SBMV.

Informo aos Srs. Parlamentares que os exposito-
res terão um prazo de 15 minutos, prorrogáveis a juízo 
da Comissão, não podendo ser aparteados.

Os Parlamentares inscritos para interpelar os 
expositores poderão fazê-lo estritamente sobre o as-
sunto da exposição pelo prazo de 3 minutos, tendo o 
interpelado igual tempo para responder, facultadas a 
réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, vedado ao ora-
dor interpelar qualquer dos presentes.

Passo a palavra à Profa. Dra. Célia Regina Or-
landelli Carrer, Chefe do Departamento de Ciências 
Básicas da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São Paulo e represen-
tante da Associação Brasileira de Zootecnia – ABZ, 
pelo prazo de 15 minutos.

A SRA. CÉLIA REGINA ORLANDELLI CAR-
RER – Boa tarde. Exmos. Srs. Deputados, membros da 
Mesa, senhoras e senhores, meu nome é Célia Carrer, 
estou representando a Associação Brasileira de Zoo-
tecnia. Deveria estar presente aqui neste momento o 
Presidente da Associação, o Prof. Walter Motta, mas 
ele se encontra numa viagem ao exterior.

Acho importante nivelarmos, primeiro, os conhe-
cimentos sobre a zootecnia, porque talvez nem todos 
o tenham.
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O tema que abordaremos ao longo da apresen-
tação é: Zootecnia – quais suas fronteiras.

(Segue-se exibição de imagens.)

A palavra “zootecnia” surgiu em 1843, proporcio-
nada pelo Conde de Gasparin, e deriva dos radicais 
zoo, animal, e tecnia, tratado sobre arte.

A partir de 1948, no Instituto Agronômico de Ver-
salhes, essa Cadeira passou a ser ministrada de forma 
distinta da de agricultura.

No Brasil a educação agrícola superior surge 
muito mais tarde, até por uma imposição do próprio 
Império. Ela começa na parte de educação agrícola 
especificamente a partir de 1877, na Bahia, sendo que 
a primeira universidade que trata do tema no Brasil é 
de 1920, no Rio de Janeiro.

A zootecnia, no Brasil, começa por uma neces-
sidade apontada inicialmente por um eminente enge-
nheiro agrônomo, Prof. Otávio Domingues, que, na 
época, presidia a reunião da Sociedade Brasileira de 
Zootecnia. Portanto, neste momento, não tínhamos ne-
nhum zootecnista atuante, obviamente. Essa Cadeira 
de Zootecnia era exercida pelos engenheiros agrôno-
mos e pelos veterinários.

Em 1952, o Prof. Otávio Domingues reconhece a 
necessidade de estudos apropriados e separados numa 
cadeira própria de zootecnia e propõe, então, já em 
1953, a um grupo de professores agrônomos e veteri-
nários a constituição de um currículo para zootecnia, 
o que acontece naquele ano, e em 1966 culmina com 
o primeiro curso de zootecnia no Brasil, implantado 
em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul.

Vejam, senhores, que o primeiro curso se inicia em 
1966 e, em 1968, nós já temos a promulgação da Lei 
nº 5.550, regulamentando a profissão de zootecnista. 
Nesse momento, não tínhamos nenhum zootecnista 
formado no Brasil. O primeiro grupo de zootecnistas 
formados data de 1970. Então era absolutamente na-
tural que uma lei de 1968, que regulamentava uma 
profissão, incluísse agrônomos e veterinários, já que 
não existiam zootecnistas naquele momento.

Aqui está o Prof. Otávio Domingues, que define a 
zootecnia como a ciência aplicada que estuda e aper-
feiçoa os meios de promover a adaptação econômica 
do animal ao ambiente criatório e, o ambiente criató-
rio ao animal.

Essa evolução conceitual da zootecnia aconte-
ce, obviamente, ao longo do tempo. E não poderia ser 
diferente, porque tivemos, ao longo desses 40 anos, 
desde a promulgação dessa lei, uma evolução abso-
lutamente expressiva no agronegócio brasileiro.

Então nós temos, derivada disso, uma ampliação 
nas atribuições da zootecnia, passando agora a traba-

lhar com planejamento, controle e gestão da produção 
e da produtividade de animais úteis – ampliando, de 
animais apenas domésticos para animais que tenham 
utilidade ao homem; a integração com o agronegócio, 
a melhoria e a qualidade de produtos, coprodutos e 
serviços animais, visando, em última instância, à pro-
moção da vida e do bem-estar social.

Aqui, pessoal, estou colocando de forma muito 
simplificada quais são os principais campos, os prin-
cipais domínios das 3 profissões envolvidas nessa 
discussão – zootecnia, medicina veterinária e enge-
nharia agronômica. Qualquer uma delas, obviamente, 
é muito mais ampla do que estamos colocando aqui. O 
que estamos querendo pontuar são as especificidades 
que hoje temos nessas 3 profissões.

A zootecnia atua na produção animal, na nutrição 
e alimentação animal, no melhoramento genético e na 
gestão do agronegócio envolvendo cadeias animais.

A medicina veterinária tem uma fortíssima atua-
ção na área de saúde clínica e cirurgias veterinárias; 
medicina veterinária preventiva, inspeção de produtos 
de origem animal e defesa sanitária animal.

A engenharia agronômica, com o seu papel fun-
damental na fitotecnia, no manejo e conservação de 
solos e água, na gestão de agronegócios, envolvendo 
prioritariamente cadeias vegetais e defesa sanitária 
vegetal.

Vejam que existem alguns marcos de regulamen-
tação profissional e todos eles são muito contempo-
râneos. A agronomia, a zootecnia e a veterinária têm 
suas leis de regulamentação acontecendo nesse pe-
ríodo de 1966 a 1968.

No caso da agronomia, a Lei nº 5.194 é aque-
la que também implanta o CONFEA e os CREAs. Da 
mesma forma da veterinária, em 1968 implantam-se, 
por meio da Lei nº 5.517, o CFMV e os CRMVs.

A Lei nº 5.550, de 4 de dezembro de 1968, per-
mite, no seu art. 2º, o exercício da profissão de zoo-
tecnista aos diplomados em zootecnia por escolas 
oficiais, aos profissionais diplomados no estrangeiro 
que tenham reconhecido seu diploma e também ao 
agrônomo e ao veterinário diplomados na forma da lei. 
Lembrando mais uma vez que em 1968 não tínhamos 
ainda nenhum zootecnista formado no Brasil.

Essa lei define, em seu art. 3º, as áreas privativas 
desses profissionais; a questão das pesquisas relacio-
nadas à criação de animais domésticos; a promoção e 
aplicação de fomentos, instituindo e adotando regimes 
genéticos e alimentares que levem a criação animal; a 
supervisão técnica das exposições oficiais e a partici-
pação em exames a que os animais sejam submetidos 
para efeito de registro em sociedades genealógicas.
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Nos marcos legais da zootecnia temos uma outra 
situação tremendamente importante, que decorre da 
evolução do processo agropecuário, da própria evo-
lução agropecuária, quando passamos a ter as dire-
trizes curriculares, que aparecem em substituição ao 
que existia até então, que era a grade curricular fixa 
da zootecnia.

As diretrizes curriculares – elas foram realizadas 
em 2006 – já apontam a zootecnia como uma ciência 
independente e de vanguarda. Nessas diretrizes cur-
riculares, fica claro que já se estabelece uma carga 
horária mínima de 3 mil e 600 horas para os cursos 
de zootecnia. Há reconhecimento da necessidade de 
carga horária idêntica à da agronomia, também de 3 
mil e 600 horas, para o desenvolvimento dos conteú-
dos de zootecnia.

No caso da medicina veterinária, a carga horária 
mínima é de 4 mil horas, porque a medicina veterinária 
optou por ficar agregada à área de saúde na definição 
das suas cargas horárias.

Nas diretrizes curriculares são definidas as com-
petências e as habilidades nas quais o zootecnista deve 
ser treinado ao longo da sua trajetória acadêmica. São 
25 diferentes itens que qualificam a inserção diferen-
ciada desse profissional no mercado de trabalho. Vou 
citar alguns deles.

O primeiro, para o qual gostaria de chamar aten-
ção, é na área de melhoramento genético animal, pas-
sando pela nutrição e alimentação; utilização de animais 
silvestres e exóticos; tipificação de carcaças; planeja-
mento de sistemas de produção animal; construções 
rurais, pastagens e controle ambiental; assessoramen-
to em controle sanitário, higiene e profilaxia; criação 
de animais de companhia, esporte ou lazer; trabalho 
em equipes multidisciplinares. Aqui é muito importante 
ressaltarmos que essas equipes multidisciplinares, é 
assim que acontece nas ciências agrárias, agem den-
tro dos limites éticos impostos pela sua capacidade e 
consciência profissional. 

Desenvolvimento científico e tecnológico, gestão 
de políticas setoriais; visão empreendedora e perfil 
proativo, atendendo às demandas de excelência que 
a sociedade requer.

Para dar consistência a esse grande leque de 
habilidades e competências a serem desenvolvidas na 
trajetória acadêmica, as diretrizes curriculares definidas 
pelo Ministério da Educação apontam claramente 9 di-
ferentes campos do saber nos quais o zootecnista tem 
de ser treinado para que faça por merecer o seu diploma 
de zootecnista. O primeiro diz respeito ao grande con-
junto de morfofisiologia animal, passando por higiene 
e profilaxia; ciências exatas e aplicadas; ciências am-
bientais e agronômicas; ciências econômicas e sociais. 

E um núcleo muito específico da área de zootecnia, 
composto de: genética, melhoramento e reprodução 
animal; nutrição e alimentação animal; e produção e 
industrialização de produtos de origem animal. Esse 
conjunto de campos do saber é imprescindível para 
que o zootecnista tenha a sua formação adequada ao 
perfil instituído nas diretrizes curriculares.

Quando percebemos essa necessidade, essa 
amplitude na formação do zootecnista, começamos a 
pensar se a zootecnia, com relação a outras profissões 
coirmãs não estaria muito minimizada, muito ajustada 
apenas ao interesse dessas outras profissões coirmãs. 
Sem dúvida nenhuma, o zootecnista é o profissional 
mais bem formado para atender a essas necessida-
des da sociedade.

Gostaria de chamar a atenção para um estudo 
bastante interessante que fizemos de estrutura curricu-
lar comparativa entre os cursos de zootecnia, agronomia 
e veterinária de 3 grandes universidades brasileiras: a 
Universidade Federal de Minas Gerais, a Universida-
de Federal de Viçosa e a Universidade de São Paulo.

Aqui nós temos a carga horária total de cada 1 dos 
cursos nestas 3 colunas, a carga horária que mostra a 
porcentagem na carga horária total comum ao curso 
de zootecnia, e, depois, a carga horária específica de 
conteúdos de zootecnia em cada 1 desses cursos.

Podemos perceber, extraindo dados daquela ta-
bela anterior, que nós temos conteúdos curriculares 
comuns entre os cursos de zootecnia e de agronomia 
correspondendo a 45%. O que significa isso? Quarenta 
e cinco por cento das disciplinas básicas, intermediá-
rias e profissionalizantes somam 45% de disciplinas 
comuns aos 2 cursos. Com relação à Medicina Veteri-
nária, o percentual de sombreamento é de 36%.

Dos percentuais 45% e 36%, vislumbramos aqui 
o percentual de conteúdos específicos de zootecnia. Se 
há 45% de sombreamento entre as disciplinas, quan-
to de sombreamento específico decorre do conheci-
mento da zootecnia? Percebemos que, na média, os 
2 cursos, tanto o de agronomia como de veterinária, 
têm aproximadamente 12% de conteúdos de zootec-
nia na sua formação. Isso corresponde a uma carga 
aproximada de 500 horas.

No caso da zootecnia, os outros 55% ou 60% dos 
conteúdos aprofundam conhecimento nessa área. En-
tão, fica uma questão: será que é ético ou moral permi-
tirmos que o médico veterinário ou o agrônomo tenham 
a titulação de zootecnistas, quando esses profissionais 
têm em seus currículos menos de 1 quarto do tempo 
da formação necessária aos zootecnistas?

Lembramos que, para formação de 1 tecnólogo, 
há necessidade mínima de 2 mil e 400 horas cursadas, 
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e não é nem bacharel. Então, pergunto se 500 horas 
são suficientes para isso.

Temos a seguinte questão: será que desse contin-
gente que hoje milita na área de zootecnia... Em algum 
momento essa lei poderá ser modificada. Já existem 
substitutivos da Deputada Andreia Zito e do Deputado 
Canuto no sentido de permitir que os profissionais que 
já estão no mercado, que já estão formados, possam 
ser zootecnistas mediante inscrição no Conselho de 
Medicina Veterinária, ao qual o zootecnista hoje está 
filiado. É o mínimo. Afinal, se uma pessoa deseja exer-
cer a profissão de zootecnista – zootecnia é ciência -, 
ela tem de ser fiscalizada por alguém. O zootecnista 
é fiscalizado pelo Conselho Federal de Medicina Ve-
terinária. Quantos são os agrônomos e os veterinários 
que hoje atuam em zootecnia efetivamente inscritos 
no Conselho Federal de Medicina Veterinária como 
zootecnistas?

Os cursos  de zootecnia hoje já somam aproxima-
damente 100. É um pouco mais do que isso. E esses 
100 cursos estão distribuídos desta forma pelo Brasil: 
12 na Região Norte, 22 no Nordeste, 20 no Centro-
Oeste, 28 no Sudeste, 18 no Sul. Ou seja, temos hoje 
100 cursos de zootecnia ativos, além de outros que 
estão inativos nesta data.

Já estou finalizando, solicito só um tempinho 
adicional à Mesa. 

Vejam alguns sinalizadores: temos aqui 20 mil 
zootecnistas que se formaram desde 1970, quando a 
primeira turma se graduou. Já há hoje 20 mil zootec-
nistas formados. Temos 100 cursos de graduação em 
zootecnia, sendo que mais da metade desses é oriunda 
de escolas públicas governamentais, federais, estaduais 
e municipais. Ou seja, há um reconhecimento do Poder 
Público de que existem cursos de zootecnia específicos 
para atender a esse segmento de mercado. 

Cerca de 30 mil jovens hoje prestam vestibular 
para zootecnia. Temos hoje aproximadamente 18 mil 
estudantes nos cursos de zootecnia no Brasil. Esses 18 
mil correspondem a um ingresso de aproximadamente 
6 mil zootecnistas nas escolas por ano. Como muitos 
cursos são recentes, vamos ter aproximadamente 5 mil 
zootecnistas formados por ano a partir já do ano que 
vem. Ou seja, um contingente bastante expressivo de 
profissionais que adentrarão o mercado de trabalho. 

Se olharmos hoje a produção de conhecimento 
de tecnologias na área de zootecnia, vamos perceber 
que pelo menos 80% dos trabalhos, relacionados à área 
de zootecnia, produzidos hoje no Brasil, especialmen-
te nos 2 grandes eventos – a reunião da Sociedade 
Brasileira de Zootecnia e o Congresso Brasileiro de 
Zootecnia, que é o ZOOTEC -, vêm de zootecnistas. 

Temos aproximadamente 3 mil trabalhos produzidos 
por ano, e desses, 80% é de zootecnistas. 

Para finalizar minha fala, gostaria de deixar claro 
que o Projeto de Lei de autoria do Deputado Zequinha 
Marinho, de nº 2.824, na verdade ele apenas faz justi-
ça. Ajusta contemporaneamente de forma necessária 
a Lei nº 5.550. É dessa forma que vamos conseguir 
atender melhor a sociedade, a partir do atendimento 
e da aprovação desse projeto de lei.

Obrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Obrigado, Dra. Célia Regina Orlandelli pela exposição 
e pelos esclarecimentos. 

Para dinamizar a nossa audiência pública, passo 
a palavra ao Dr. Fernando César Juliatti, Coordenador 
Nacional de Câmaras de Agronomia e representante 
do CONFEA, também pelo prazo de 15 minutos. 

O SR. FERNANDO CÉSAR JULIATTI – Boa 
tarde a todos. Em nome do nosso Conselho Federal 
agradecemos o espaço aberto nesta Comissão para 
apresentarmos as observações adequadas ao trato 
do momento. 

Agradecemos ao Deputado Fábio Souto, na pes-
soa de quem cumprimentamos toda a Mesa; aos re-
presentantes do CFMV, na figura do Dr. Josélio; da 
SBMV; da ABZ, na pessoa da Dra. Célia; ao Ministério 
da Agricultura; aos colegas da CONFAEAB; aos enge-
nheiros agrônomos; aos Srs. Deputados e às senhoras 
e aos senhores.

O nosso sistema profissional CONFEA/CREA 
está fazendo 75 anos de regulamentação das profis-
sões nas categoria de engenharia, arquitetura e agro-
nomia. Cabe ressaltar que a profissão de engenheiro 
agrônomo foi regulamentada antes, inclusive, do nos-
so sistema profissional. Ainda no Governo Vargas, por 
meio de um decreto presidencial de 1933. 

Nesse trabalho ficou marcada a atuação do filho do 
Presidente à época, que era engenheiro agrônomo.

Essa profissão centenária vem-se dedicando às 
atividades da agricultura e pecuária – por sinal, para o 
desenvolvimento do País – nos diferentes ambientes 
e ecossistemas naturais e antropizados.

Cumpre-nos explicitar, neste momento, essa atua-
ção mais que centenária das escolas de agronomia do 
País, como a de Cruz das Almas, na Bahia, a ESALQ, 
de Piracicaba, a UFLA, de Lavras, todas elas cente-
nárias, que tiveram, no bojo de seu desenvolvimento, 
a agronomia.

A transformação do Cerrado brasileiro. O avanço 
da agricultura e pecuária no País tornou essas ativida-
des responsáveis por mais de 50% do PIB brasileiro, 
chegando, hoje, aos patamares mais elevados pelas 
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cadeias produtivas indiretas alavancadas a partir do 
segmento primário.

Nessas últimas décadas, tivemos marcante atu-
ação dos profissionais da categoria agronômica, junto 
aos médicos veterinários e outros, incluindo os colegas 
da zootecnia, para o desenvolvimento de tecnologia 
genuinamente tropical e manejo de pastagens, o de-
senvolvimento de tecnologias na área de melhoramento 
animal, o estabelecimento de índices zootécnicos na 
produção de carne, ovos, e outros setores produtivos 
da atividades zootécnica.

Em nosso sistema, com mais de 1 milhão de pro-
fissionais, podemos estimar, hoje, mais de 30% desses 
profissionais cadastrados, atuando no desenvolvimento 
nacional, na categoria agronomia, composta por enge-
nheiros agrônomos, agrícolas, florestais, engenheiros 
de pesca e meteorologistas.

O PL nº 2.824, de 2008, ora em discussão, vem 
reformular a Lei nº 5.550, de 4 de dezembro de 1968, 
que, em seu art. 2º, alínea “c” resguarda ao engenheiro 
agrônomo e aos médicos veterinários esse exercício, 
após obterem o diploma na forma da lei, assim como o 
próprio zootecnista que exerce a função. A argumenta-
ção de que existe número expressivo de zootecnistas 
atuando no mercado, e logicamente para justificar a 
alteração da lei, não procede. Deve-se manter o di-
reito dos profissionais que já exercem essa atividade 
normatizada há mais de 75 anos. Suprimir um direito 
estabelecido por lei – com formação, competência e 
atribuição – é aviltante e, quiçá, vexatória, e não de-
veria merecer este Plenário. Mas neste País tudo é 
possível, e aqui estamos debatendo.

Imaginem, senhoras e senhores, que o nosso 
sistema de ensino forma profissionais, e estes podem 
se deparar com uma lei que lhes tira um direito com 
a retirada de uma alínea. Como será a interpretação 
dos juízes, promotores e advogados, se, por exemplo, 
um conselho profissional, como o Conselho Regional 
de Zootecnia, resolver cassar esse direito após a al-
teração da referida lei?

Podemos citar, como exemplo, o famigerado De-
creto nº 4.560, do Executivo, de 28 de dezembro de 
2002, que ampliou, de forma ilegal, as atribuições dos 
técnicos de nível médio, com prerrogativas de profis-
sionais de formação superior, o que tem causado es-
tragos na agricultura, na pecuária, inclusive na área 
ambiental, principalmente após as decisões judiciais 
que mantêm esse direito sem a devida formação – o 
oposto do caso ora apresentado e em discussão.

O Conselho Nacional de Educação, por meio 
de parecer do CNE nº 136, de 2003, para orientar as 
diretrizes curriculares dos cursos de graduação nos 
coloca a seguinte reflexão: 

“Cabe, assim, aos Conselhos Profissio-
nais, com base na legislação específica que 
regulamenta o exercício profissional das dife-
rentes áreas do conhecimento, estabelecer 
requisitos e mecanismos mínimos que asse-
gurem o exercício eficaz da profissão.”

E acrescentamos: “em defesa da sociedade”. 
Imagine um filho, um neto, um bisneto dos senho-

res e das senhoras, ter o direito cassado por uma lei, 
após receber a devida formação nos bancos escolares, 
seja na faculdade de agronomia ou de veterinária, direito 
esse que foi preservado pela LDB nº 9.394/96 e pela 
flexibilização curricular para as disciplinas obrigatórias 
e optativas da formação do ciclo profissionalizante, em 
se tratando da zootecnia.

Poderemos ter um profissional pleno por formação 
e competência que poderá complementar seus estudos 
em cursos de especialização e pós-graduação stricto 
senso, mas por causa de uma lei aprovada nesta Casa 
– caso o seja – terá seus direitos cassados e cerceados. 
Isso, sim, é reserva de mercado, que estamos comba-
tendo e coibindo nos conselhos profissionais.

Do ponto de vista legal, a Lei nº 5.194/66, citada 
pela colega Dra. Célia, não traz no seu bojo essa es-
pecificidade de atribuição profissional para as prerro-
gativas de atuação de engenheiro agrônomo dentro da 
área animal ou zootécnica, mas o parecer CNE nº 12, 
de 2005, do MEC, nos remete à Constituição Federal 
no capítulo que trata dos direitos e garantias individu-
ais, que reza no art. 5º:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:

 ..............................................................
XIII – é livre o exercício de qualquer tra-

balho, ofício ou profissão, atendidas as qualifi-
cações profissionais que a lei estabelecer.”

O texto constitucional acima transcrito é claro 
e inquestionável no sentido de que as restrições ao 
exercício profissional só podem decorrer a partir do 
estabelecido em lei. Dessa forma, apenas as profissões 
de zootecnistas, engenheiros agrônomos e médicos 
veterinários terão seus direitos preservados pela ma-
nutenção da alínea “c” do art. 2º da Lei nº 5.550/68, e 
pelo arquivamento imediato do PL nº 2.824/ de 2008, 
de autoria do Deputado Zequinha Marinho, PMDB do 
Pará.

Para finalizar, no que se refere à implementação 
das reformas de ensino de nível superior, o Decreto nº 
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6.026, de 1997, criou o Programa de Reestruturação 
e Expansão das Universidades Federais – REUNI, 
com o objetivo de melhorar a qualidade e a amplia-
ção do acesso e a permanência do estudante nos 
cursos de graduação e elevar as taxas de conclusão 
dos cursos.

O Parecer nº 776/97, do Conselho Nacional de 
Educação – CNE, que estabeleceu as referências para 
as diretrizes curriculares, já considerava os argumen-
tos ora apresentados e foi bastante claro ao afirmar 
que o modelo antigo de currículos mínimos inibia a 
inovação e a criatividade, conduzindo à formação de 
profissional com base na educação limitada. Então, 
a educação continuada e permanente permitirá um 
perfil desejável para o mundo globalizado, perfil este 
complementado pela formação em ciclos básicos e 
profissionalizantes. Então aquela carga horária que 
foi apresentada esqueceu o ciclo básico – onde está 
o ciclo básico? -, mantendo assim as disciplinas na 
área de zootecnia para os estudantes de agronomia, 
do futuro e do presente, com direito de exercê-las pela 
manutenção da Lei nº 5.550.

O Decreto nº 19.398, de 11 de novembro de 1933, 
que regulamentou a profissão de engenheiro agrôno-
mo, reza no seu art. 7º:

“Art. 7º Terão preferência, em igualdade 
de condições, os agrônomos ou engenheiros 
agrônomos, quanto à parte relacionada com 
a sua especialidade, nos serviços oficiais con-
cernentes a:

a) experimentações racionais e científi-
cas, bem como demonstrações práticas, re-
ferentes a questões de fomento da produção 
animal, em estabelecimentos federais, esta-
duais ou municipais (...)”

Senhoras e senhores, temos o Conselho Pro-
fissional, reconhecido e conceituado, que fez muito 
pelo País na área de agricultura e pecuária, na área 
de engenharias e arquitetura. Então, aos colegas de 
zootecnia, que tiveram sua formação profissional a 
partir da agronomia e da veterinária, formalizamos o 
convite para se juntarem ao nosso Conselho Profissio-
nal, como filiados e cadastrados, dentro da categoria 
agronomia, para continuarmos a trabalhar pelo cresci-
mento da nossa agricultura e da nossa pecuária – no 
momento, a mais pujante e técnica entre os países 
tropicais e subtropicais.

Tenho uma carta dos colegas da Universidade 
de Brasília, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
V.Sa. pode lê-a.

O SR. FERNANDO CESAR JULLIATI – Diz o 
seguinte:

“Brasília, 4 de março de 2009.
Ao Sr. Dr. Fernando Cesar Julliati, Coor-

denador Nacional de Câmaras de Agronomia 
e representante do Conselho Federal de Enge-
nharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA.

Prezado senhor,  
Na reunião ordinária de 4 de maio de 

2009, do Conselho da Faculdade de Agronomia 
e Veterinária da Universidade de Brasília, foi 
apresentado, por um de nossos conselheiros, 
o Projeto de Lei nº 2.824/2008, do Sr. Depu-
tado Zequinha Marinho, que veda o exercício 
da profissão de zootecnista aos agrônomos e 
veterinários. 

Indignou-nos a manifestação do referido 
Deputado de que seria desnecessária a per-
missão de que profissionais sem a qualifica-
ção específica exerçam a profissão e de que, 
devido a evolução natural dos conhecimentos 
científicos em torno da zootecnia, torna-se 
muito difícil admitir que os agrônomos e vete-
rinários possam prestar serviços com toda a 
segurança e habilidade técnica para a socie-
dade nessa área do conhecimento. 

Nossa faculdade discorda dessas colo-
cações, em face da importância histórica dos 
profissionais de Agronomia e Medicina Vete-
rinária para o crescimento socioeconômico 
do Brasil. Sem a contribuição técnica dessas 
mesmas profissões, o Brasil não seria o maior 
exportador mundial de carne, não teria certa-
mente posição de liderança mundial no manejo 
sanitário dos rebanhos em questões de segu-
rança alimentar ao longo da cadeia produtiva 
do alimento de origem animal. 

No momento em que o conhecimento é 
globalizado, somos contrários a posições que 
denotam clara reserva de mercado em áreas do 
conhecimento. Entendemos, sim, que aqueles 
profissionais com melhor competência técnica 
serão absorvidos pelo mercado de trabalho, 
e isso independe de ser zootecnista, médico 
veterinário ou engenheiro agrônomo. 

Com base no exposto, o Conselho da 
FAVE manifesta veemente o repúdio ao PL 
nº 2.428/2008.”

Assina, Dr. Ricardo Titze de Almeida, Diretor da 
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, da 
Universidade de Brasília. 

Muito obrigado pela atenção.
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Era o que tínhamos a apresentar. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Agradeço ao Dr. Fernando Cesar Julliatti pela exposi-
ção, pelo esclarecimento. 

Dando continuação à audiência pública, passo a 
palavra ao Dr. Rafael Gianella Mondadori, Presidente 
da Comissão Nacional de Ensino da Medicina veteri-
nária e representante do CFMV, também pelo prazo 
de 15 minutos.

O SR. RAFAEL GIANELLA MONDADORI – Sau-
dações ao nobre Deputado Fábio Souto, Presidente 
desta Comissão, e aos demais expositores que com-
põem a Mesa. 

Nobres Deputados, senhoras e senhores aqui 
presentes, boa tarde.

Como primeiro ponto, o CFMV gostaria de cumpri-
mentar o Deputado Wandenkolk Gonçalves pela inicia-
tiva de encaminhar requerimento que traz à discussão, 
nesta Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimen-
to e Desenvolvimento Rural, o PL nº 2.824. 

Gostaria de citar a importante presença da repre-
sentação de 10 Conselhos da Medicina Veterinária e 
Zootécnica do Brasil nesta audiência pública.

Falarei como filho de zootecnista formado pela 
primeira Faculdade de Zootecnia, Veterinária e Agro-
nomia do Brasil, da PUC, de Uruguaiana. A inscrição 
do meu pai no Conselho Regional de Medicina Veteri-
nária do Rio Grande do Sul é nº 010, e eu falo dessas 
histórias como conhecedor, pelo que meu pai, que 
até hoje atua como zootecnista, contou-me durante 
toda a vida.

É importante ressalvar que a Faculdade de Uru-
guaiana está inativa por exclusiva falta de demanda 
de alunos.

Julgamos de grande importância que o tema 
seja debatido nesta Comissão, pois os maiores usuá-
rios dos serviços em questão são os agropecuaristas 
deste País. 

Como todos os senhores sabem muito bem, a 
agropecuária representa um dos pilares da economia 
brasileira e qualquer alteração irresponsável nos servi-
ços prestados a esse ramo da economia poderia trazer 
prejuízos irreparáveis ao setor. Além disso, porém não 
menos importante, por todos os rincões deste País, 
pequenos agricultores dependem desses serviços 
técnicos para a subsistência de suas famílias.

Inicialmente, é importante reflexionarmos sobre 
a realidade da educação superior na sociedade mo-
derna, como colocou nosso colega da agronomia. O 
volume de informações ténico-científicas disponíveis 
no mundo hoje é imensurável em qualquer área do 
conhecimento em qualquer ramo do saber. Ao fazer-
mos uma simples pesquisa no Google, veremos que 

é impossível assimilar o conhecimento – reforço -, por 
mais restrita que seja a área de busca. Assim sendo, 
um dos maiores papeis de uma instituição de ensino 
superior hoje é ensinar o aluno a aprender, o famoso 
aprende a aprender, que vem junto com o aprender a 
ser, aprender a conviver e a aprender a fazer.

Assim, a educação continuada faz-se presente, 
está muito bem posta em todas as diretrizes curricula-
res dos diversos cursos de graduação existentes hoje 
em nosso País.

Digo isso porque é impossível que durante 4 ou 
5 anos de faculdade um cidadão receba o seu diploma 
e já tenha grande conhecimento em toda as áreas de 
atuação de sua futura profissão. Por isso é requerido 
que haja uma busca específica na área de eleição pelo 
indivíduo, seja do conhecimento técnico-científico para 
resolução de problemas do seu dia-a-dia, seja em curso 
de especialização, mestrado ou doutorado.

Os cursos de medicina veterinária do País forne-
cem aos seus alunos uma base nas diferentes áreas 
de atuação da profissão, nas quais se inclui a zootec-
nia, proporcionando-lhes a possibilidade de iniciar o 
exercício profissional e posteriormente buscar aper-
feiçoamento.

Resumidamente, dentro da realidade mundial é 
impossível que haja a pretensão de uma instituição de 
ensino superior de formar especialistas nas diferentes 
áreas de atuação de qualquer profissão.

Segundo dados do INEP – deixo bem claro que 
os dados que trouxemos são oficiais, estão publicados, 
não existem estimativas em nenhum dos números que 
vamos apresentar, não vamos estimar nada, os dados 
que trouxemos de números de alunos matriculados são 
dados de junho de 2007, publicados no site do INEP, 
autarquia do Ministério da Educação responsável pelas 
estatísticas -, em 2007 o Brasil possuía 4.891 alunos 
cursando medicina veterinária. E, afirmo aos senhores, 
grandes percentuais desses indivíduos com o intuito 
de atuar na área de produção animal. Essa realidade 
é mais contundente ainda na região onde atualmente 
milito. Sou professor no campus avançado na UFMT, 
em Sinop, no norte do Estado do Mato Grosso, onde 
a imensa maioria dos alunos de medicina veterinária 
está se dedicando à produção animal, porém não pu-
ramente à produção animal. Por serem médicos vete-
rinários, fazem fácil e competentemente a ponte entre 
produção e saúde animal.

Em resumo, a aprovação desse PL irá minar o 
sonho de milhares de estudantes por este País afora, 
bem como provocar um grande problema de alocação 
desses profissionais no mercado de trabalho.

Sobre o mercado de trabalho, é de conhecimento 
dos senhores que, principalmente dentro do cenário 
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econômico que nos encontramos, não há espaço para 
profissionais incompetentes ou pouco competentes, é 
um mercado muito competitivo.

Pois bem, nesse cenário, como admitido na pró-
pria justificação do PL, existem milhares de médicos 
veterinários e agrônomos atuando na área de produção 
animal, o que atesta a sua competência nesse mercado 
competitivo. Isso é um fato. E, como diz o velho refrão 
popular, contra fatos não há argumentos.

Conforme dados da nossa base, da base do 
Conselho Federal de Medicina Veterinária, atualmente 
temos 99.389 médicos veterinários inscritos no Brasil. 
Destes, 71.698 atuantes. Por outro lado, existem 11.996 
zootecnistas inscritos e, destes, 7.718 atuantes. 

Assim sendo, senhoras e senhores, esse é o 
número de profissionais zootecnistas disponíveis no 
mercado brasileiro hoje inscritos no Conselho Federal 
de Medicina Veterinária: 7.618 indivíduos.

O INEP também nos mostra que em 2007 o 
número de estudantes de zootecnia neste País era 
12.018, contrapondo-se ao dado, que talvez até seja 
verdadeiro, mas não acredito que tenha aumentado 
em 6 mil o número de alunos de 2007 até hoje, em 87 
cursos – provavelmente até tenhamos 100 -, diante 
dos já citados 4.891 alunos de medicina veterinária 
que faziam a sua formação em 2007, em 146 cursos, 
e hoje temos mais de 150 cursos de medicina veteri-
nária no País.

Assim sendo, os nobres Deputados, como repre-
sentantes do povo, não podem aprovar um PL para 
beneficiar uma minoria em detrimento de uma maioria 
que tem mostrado competência para contribuir em sua 
área de atuação para a melhoria do País, haja vista a 
produção científica, ou seja, geração de conhecimen-
to de médicos veterinários e agrônomos na área de 
produção animal.

Certamente todos os Srs. Deputados desta egré-
gia Comissão têm conhecimento detalhado da realidade 
da agropecuária brasileira. Assim, faço aos senhores 
as seguintes indagações: ao contratar um profissional 
para atuar em uma propriedade, o empresário busca 
um indivíduo com visão do todo ou com competência 
profissional para atuar na maioria das frentes de ativi-
dade ou um profissional especialista? busca alguém 
que possa atuar na produção animal e também na 
profilaxia das diferentes enfermidades do rebanho que 
podem prejudicar sobremaneira a comercialização dos 
seus produtos nesse mercado que cada vez tem mais 
barreiras sanitárias, responsabilizando-se por essas 
atividades ou um profissional que apenas entenda de 
nutrição, melhoramento e manejo ou outros temas da 
produção animal?

A realidade atual permite que tenhamos um profis-
sional que atue simultaneamente na produção e saúde 
animal, um profissional mais completo, com capilari-
dade, conforme a exigência do mercado.

A aprovação do PL simplesmente extinguirá esse 
profissional do nosso País, denotando um atraso em 
relação à realidade atual.

A Lei nº 5.517/68, que regulamenta a medicina 
veterinária, em seu art. 6º descreve diversas competên-
cias do profissional médico veterinário que abarcam a 
área de produção animal. O PL, se aprovado, conflitará 
com a referida lei, conforme já avaliado por assessorias 
jurídicas de Conselhos de Medicina Veterinária.

Além disso, a formatação do curso de medicina 
veterinária do País segue o descrito nas diretrizes cur-
riculares da medicina veterinária, uma legislação mo-
derna, publicada em 2003, que retrata a realidade da 
necessidade do mercado onde, no perfil do egresso, 
está explícito que o médico veterinário tem como com-
petência a zootecnia, a produção e reprodução animal. 
Essa mesma legislação também denota que são áreas 
específicas de atuação do médico veterinário a sani-
dade e produção animal, e entre as competências a 
habilidades específicas do profissional estão descritos 
diversos tópicos da área de zootecnia.

Ainda, dentro da mesma diretriz, no que tange 
aos conteúdos essenciais do curso de graduação em 
medicina veterinária, dentro do tópico de Ciências da 
Medicina Veterinária estão elencadas a zootecnia e a 
produção animal.

Nobres Deputados, ao avaliarmos os citados, 
temos dois pontos a serem considerados: o primeiro 
é que os cursos de graduação devem se submeter a 
avaliações periódicas, e a maioria deles está reconhe-
cida ou autorizada, isto é, estão seguindo as orienta-
ções legais, estão formando profissionais também na 
área de produção animal.

Além disso, como segundo ponto a se conside-
rar, a aprovação do PL conflitará com os 2 principais 
marcos legais da medicina veterinária brasileira. Fica 
ainda evidenciado que, dentro da classificação bra-
sileira de ocupações, o médico veterinário tem como 
atividade os diferentes subtópicos da área de fomen-
to e produção animal, mostrando que o Ministério de 
Trabalho e Emprego, o Governo, o Estado brasileiro 
reconhecem a competência desses profissionais na 
área em tela.

Em resumo, nobres Deputados, a aprovação do 
PL 2.824, de 2008, conforme fundamentado duran-
te o nosso pronunciamento, trará prejuízos ao setor 
agropecuário brasileiro, com reflexos econômicos e 
sociais em todo o setor primário, e prejudicará milha-
res de alunos de medicina veterinária e agronomia que 
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se encontram nos bancos escolares neste momento 
em busca de formação para o trabalho na produção 
animal. O fato de não ser aprovado manterá o status 
atual de uma produção primária forte, alicerçando a 
economia do nosso País.

Assim sendo, o CFMV é pelo arquivamento ime-
diato do PL em questão.

Agradeço pela atenção dispensada.
Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Peço que respeitem esta Comissão e procurem ex-
ternar os seus sentimentos, depois da fala do orador, 
de forma cordial.

Agradeço ao Dr. Rafael Gianella Mondadori, Pre-
sidente da Comissão Nacional de Ensino de Medicina 
Veterinária.

Passo a palavra ao Dr. Fernando José Ferreira da 
Silva, Assessor do Gabinete da Secretaria de Defesa 
Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – MAPA.

Antes, cumprimento a Coordenadora de Gradu-
ação do Curso de Medicina Veterinária da UNB, Pro-
fessora Doutora Simone Perecmanis; do Professor 
Doutor Médico Veterinário Cristiano Barros de Melo, 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ci-
ências Animais da Universidade de Brasília.

Cumprimento, em nome de todos os 10 represen-
tantes dos Conselhos Regionais de Medicina Veteriná-
ria, a representante da Bahia, Dra. Ana Elisa Almeida, 
também presente; e também todos os Presidentes de 
Conselhos Regionais de Medicina Veterinária.

Daremos prosseguimento aos trabalhos, con-
cedendo a palavra ao Dr. Fernando José Ferreira da 
Silva, baiano, como me disse, Assessor de Gabinete 
da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pelo tempo 
de 15 minutos.

O SR. FERNANDO JOSÉ FERREIRA DA SILVA 
– Boa tarde a todos, Presidente Fábio Souto, Srs. De-
putados, senhoras e senhores componentes da Mesa, 
senhoras e senhores presentes a esta audiência.

Inicialmente informo que nesta audiência repre-
sento o Ministério da Agricultura e trago sua colabora-
ção a este debate sobre as repercussões do Projeto de 
Lei nº 2.824, de 2008, no agronegócio nacional.

Neste momento me permitirei ler documento que 
trago à Comissão explicitando a posição do Ministério 
da Agricultura sobre esse assunto.

Inicialmente abordaremos um tópico que seria a 
zootecnia no Brasil e no mundo. Desde a criação dos 
primeiros cursos de formação de engenheiros agrô-
nomos e médicos veterinários, a cátedra de zootecnia 
sempre foi parte integrante de suas respectivas grades 

curriculares. Em alguns casos, como especialização ao 
final dos cursos. Dessa forma, temos como assertiva 
que a produção animal e a zootecnia nunca se disso-
ciaram das ciências agronômicas e veterinárias por sua 
interação com a saúde e o bem-estar animal, a agros-
tologia, o manejo alimentar e o meio ambiente.

No Brasil, mais recentemente, resolveu-se instituir 
a profissão de zootecnista, no pressuposto de que as 
cadeias produtivas de pecuária teriam assistência téc-
nica mais ampla. Assim, criou-se espaço no mercado 
das atividades pecuária para o zootecnista, sem, no 
entanto, restringir o exercício natural da atividade aos 
agrônomos e médicos veterinários, considerando-se 
que o ensino e a especialização em zootecnia está 
lastreada na grade de ensino da agronomia e vete-
rinária.

A zootecnia faz parte do currículo dessas pro-
fissões desde a instalação das respectivas escolas 
no Brasil. Eu quero dizer que o ensino de veterinária 
completa, no ano que vem, 100 anos de criação da 
primeira escola de veterinária no Brasil.

A zootecnia no mundo. O exercício da zootecnia 
como profissão isolada não encontra paralelo no mun-
do, com exceção de poucos países da América do Sul 
– acho que Colômbia, Peru, Equador. Na maioria dos 
países, a Zootecnia se constitui em uma especializa-
ção dentro dos cursos de Agronomia ou de Veterinária. 
Esse modelo de formação profissional é praticado, por 
exemplo, na França, na Bélgica, nos Estados Unidos; 
aqui, na América do Sul, no Chile e no Uruguai. 

Verifica-se, portanto, que nesse campo o modelo 
praticado no Brasil não tem equivalência internacional 
ampla, o que tem dificultado a implementação de al-
guns acordos internacionais, entre outros, na área de 
certificação sanitária para exportação de alimentos 
para animais. O Brasil, hoje, é o segundo maior produ-
tor de alimentos para animais, tem crescido bastante a 
exportação para a Rússia, o Chile e Estados Unidos, 
sobretudo para pets.

Situação do exercício da zootecnia no Brasil. 
Passados quase 40 anos da aprovação da Lei 

nº 5.550, de 1968, é grande ainda a contribuição de 
engenheiros agrônomos e de médicos veterinários em 
todos os campos do conhecimento técnico e científico 
relacionados com a Zootecnia, incluindo a prática do 
ensino, a pesquisa e a extensão rural na áreas do me-
lhoramento animal, alimentação e manejo alimentar, 
etologia, entre outras. 

Para a formação profissional de engenheiros e 
agrônomos e de médicos veterinários o Brasil conta 
com cerca de 300 escolas, públicas e privadas, distri-
buídas em todo o País, nas quais o ensino de Zootec-
nia é matéria relevante. Boa parte dessas instituições 
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de ensino, sobretudo as vinculadas ao Poder Público, 
tem expressiva participação na pesquisa e na expe-
rimentação na área de produção animal com a publi-
cação de importantes trabalhos e teses de mestrado 
e doutorado. 

As instituições de ensino e de pesquisa menciona-
das são detentoras de valioso conhecimento técnico e 
científico e muito têm contribuído para o incremento da 
produção animal e para o fortalecimento do agronegócio 
brasileiro, ajudando a elevar o nosso País à posição de 
liderança no cenário do comércio de carnes. 

Repercussões do Projeto de Lei nº 2.824. 
Considerando o exposto anteriormente e tendo 

em vista o quadro atual da competição no mercado 
internacional de commodities agrícolas, a aprovação 
do Projeto de Lei nº 2.824, com a exclusão de enge-
nheiros agrônomos e médicos veterinários do exercí-
cio da Zootecnia, terá efeitos negativos imediatos e a 
médio prazo, entre os quais podemos citar: restrição 
e diminuição da oferta de mão de obra qualificada na 
área de produção animal, aumentando os custos tran-
sacionais que devem ser refeitos, em particular na área 
da avicultura e da suinocultura industrial; aprisiona o 
agronegócio a uma corporação técnica, sem quais-
quer benefícios mensuráveis para os produtores, para 
a indústria animal e para o País, aumentando custos 
de produção; compromete diretamente as escolas de 
agronomia e de veterinária do País, que seriam for-
çadas a desativar os seus departamentos de ensino 
da Zootecnia, uma vez que seus formandos estariam 
impedidos de exercer essas atividades; comprome-
te o futuro do agronegócio brasileiro, visto que as 
mencionadas instituições de ensino não teriam como 
prosseguir com seus programas de pesquisa e forma-
ção especializada na área da produção animal, e as 
escolas de Zootecnia, isoladamente, quer pelos seus 
quadros ou pela carência e estrutura organizacional, 
não teriam como substituir as instituições de ensino da 
Veterinária e Agronomia nesse campo; a quantidade 
de zootecnistas em atividade e sua formação restrita 
são insuficientes para atender à demanda do merca-
do brasileiro por profissionais qualificados, visto o seu 
tamanho –– 200 milhões de bovinos; 35 milhões de 
suínos; 20 milhões de ovinos; 10 milhões de caprinos; 
e alojamento anual de 5 bilhões de pontos de 1 dia, 
entre outros animais, criados em mais e 2 milhões de 
estabelecimentos rurais. 

Finalmente, teríamos repercussões negativas na 
EMBRAPA – empresa vinculada ao Ministério da Agri-
cultura, reconhecida, nacional e internacionalmente, por 
sua excelência na área da pesquisa agrícola, onde é 
forte a participação de engenheiros agrônomos e médi-

cos veterinários nas pesquisas vinculadas à produção 
animal, à Zootecnia e ao melhoramento genético. 

Visão de futuro. 
O momento atual, o mundo globalizado e a difu-

são do conhecimento e da informação, pela Internet, 
exigem que as mais diversas profissões de diferentes 
ramos do conhecimento atuem de foram harmônica 
para proporcionar condições ideais para o incremento 
da produção e da produtividade em todas as áreas , 
de forma sustentável. 

A adequada aplicação dos conhecimentos sobre 
saúde, genética, alimentação e bem-estar animal, seu 
comportamento e interação com o meio ambiente, por 
todos os profissionais – zootecnistas, agrônomos, ve-
terinários, produtores e indústrias – envolvidos com a 
produção animal, deve contribuir para o desenvolvi-
mento sustentável da produção animal, consolidando 
a liderança do País nesse campo para satisfazer de-
mandas internas e mundiais de carnes. 

Conclusões: o Brasil necessita de profissionais 
qualificados para o exercício de atividades relaciona-
dos à Zootecnia, o que não será obtido com compor-
tamentos corporativistas ou buscando-se o amparo de 
leis que posam vir a ser editadas pelo Congresso, o 
qual, por certo, não o fará, pois do alto de sua sobe-
rania saberá como discernir que o interesse público 
deve prevalecer sobre prerrogativas desse ou daquele 
segmentos profissional.

Ressaltamos, por oportuno, que no nosso País 
não deve prevalecer, ao amparo da lei, um tipo de 
forma associativa que tenha como objeto assegurar 
privilégios e proteção para seus membros, em detri-
mento da coletividade maior ou de interesse de um 
país frente a outro. 

O Ministério da Agricultura confia no julgamento 
e bom senso dos Exmos. Srs. Deputados integrantes 
da Comissão de Agricultura e dos demais membros 
do Congresso Nacional, os quais certamente saberão 
dar a destinação adequada ao Projeto de Lei nº 2.824, 
em comento. 

O Ministério da Agricultura, portanto, manifestou-
se de forma contrária ao Projeto de Lei nº 2.824 por 
entender a Zootecnia como atividade compartilhada 
pelas 3 profissões: Agronomia, Veterinária e Zootec-
nia, destacando que essas 3 profissões de médicos 
veterinários, agrônomos e zootecnistas convivem har-
monicamente no Ministério da Agricultura, compondo 
uma das mais importantes carreiras do serviço público, 
que são os fiscais federais agropecuários. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Muito obrigado, Dr. Fernando José Ferreira da Silva. 
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Antes de passar a palavra ao Dr. Júlio Otávio 
Jardim Barcellos, Professor da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, registro a presença do Presi-
dente do Centro Acadêmico de Medicina Veterinária 
e de alunos da graduação de Medicina Veterinária da 
UnB; da Associação dos Zootecnistas do Distrito Fe-
deral e entorno; e do Coordenador do curso de Zoo-
tecnia da UPIS. 

Tem S.Sa. a palavra. 
O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Tem V.Exa. a palavra. 
O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Ape-

nas solicitar, se possível for, que estes documentos 
constassem dos Anais da Casa, para que possamos 
consultá-los. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
O.k. Vou solicitar.

Passo a palavra ao Dr. Júlio Otávio.
O SR. JÚLIO OTÁVIO JARDIM BARCELLOS – 

Boa tarde, senhoras e senhores; prezados Deputados 
membros da Comissão; senhores representantes de 
Conselhos de Veterinária; prezados acadêmicos de 
Zootecnia; demais colegas presentes a esta audiência 
pública, que trata de projeto de lei que veda o exercí-
cio da profissão de zootecnistas aos agrônomos – eu 
diria que não seria à profissão, mas à atividade. Há 
um equívoco de contexto: é atividade. Com isso, já 
começamos a nivelar as informações, para fornecer 
aos Srs. Deputados mais subsídios para que tomem 
suas decisões. 

Eu me sinto muito à vontade, assim como colega 
Mondadori, em falar, porque tenho a palavra “zootec-
nia” em várias das minhas formações. Talvez me sinta 
muito mais zootecnista do que a grande maioria dos 
zootecnistas do País. Isso me deixa muito seguro para 
falar sobre a Zootecnia. 

Evidentemente, reconhecemos a atividade e a 
profissão e respeitamos e compartilhamos dos seus 
anseios. Isso é natural. Ela é pertinente, mas esse di-
reito não traz uma reserva de mercado. No entanto, 
ele busca. No próprio projeto de lei, quando se pede 
exclusão da alínea “c”, houve um esquecimento do art. 
6º. Aquilo que é excluído na alínea “c” repete no art. 
6º e traz de volta a competência ao veterinário, espe-
cificamente, das atividades de manejo das criações, 
melhoramento genético, etc. Novamente, chamaria 
a atenção, porque é importante que isso fique bem 
claro, porque há uma contradição dentro do próprio 
projeto de lei.

A sociedade brasileira de veterinária completa 90 
anos; o Conselho Federal de Medicina Veterinária quase 

isso, 40 anos. Ambas as instituições já propuseram há 
mais tempo a retirada da palavra de Zootecnia, porque 
Zootecnia é uma ciência; ela não é profissão, ela não 
tem proprietário intelectual como ciência. Portanto, 
há muito tempo as nossas instituições de represen-
tatividade clássica já vinham propondo isso. Exclui-se 
dos cursos veterinária a palavra zootecnia, e vamos 
tratá-la como produção animal. Essa é a ciência apli-
cada. A base é a Zootecnia, mas a ciência aplicada é 
a produção animal.

Vou tentar justificar os princípios, representando 
a Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, como 
se isso fosse uma mesa constituída de 4 pernas, mas 
sempre como uma das pernas da mesa é vulnerável, 
tomei a liberdade de colocar uma quinta perna diante 
da vulnerabilidade de princípios.

O primeiro deles é, novamente: a Zootecnia é uma 
ciência, na sua origem e no sentido amplo do termo. 
O entendimento disso é fundamental. Infelizmente, a 
grande maioria dos profissionais ainda não compreen-
deu o que significa zootecnia. Não preciso nem revisar 
o Código de Hamurabi para verificar o que está escrito 
lá. São criações de animais. Não é esse sentido que 
está se dando. Isso só tem na língua latina. Só vem do 
latim. Tanto é verdade que esse modelo não é aplicado 
no mundo. Portanto, ela não tem proprietário.

Vejo uma outra grande contradição. A própria 
Associação Brasileira de Zootecnistas participa tão 
pouco do Congresso da maior entidade de Zootecnia 
do Brasil, que é a Sociedade Brasileira de Zootecnia. 
Essa é a entidade científica de peso tecnológico, de 
conhecimento e de transferência desse conhecimento 
para a tecnologia aplicada.

Há no bojo do processo um conteúdo que também 
chama a atenção e diz que a atuação de veterinários 
e agrônomos na área de produção animal, que agora 
estamos chamando de zootecnia, traz também no seu 
bojo o crescimento do agronegócio brasileiro, porque 
agora há oportunidades. Onde estão as oportunidades 
para as 3 profissões, evidentemente? Fundamentalmen-
te, nos inúmeros concursos públicos que têm surgido 
neste País. Sim, há muitos concursos públicos. Eu não 
lhe aparteei, portanto a senhora espere eu concluir a 
minha fala, por favor.

Há mais de 100 anos, e não agora como está 
escrito, desde a criação da profissão de zootecnista, 
que os agrônomos e veterinários passaram a atuar 
como zootecnistas. Não. Em 1910 já atuavam. Então, 
isso também é necessário ser reparado no bojo do 
projeto, porque lá está escrito.

A terceira pata – um termo de zootecnista, me-
nos de veterinário -, a perna da mesa, diz respeito ao 
ensino. Onde surgiu o ensino de zootecnia? Não foi 
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num curso de biologia. Primeiro, nas grandes escolas 
de agronomia e veterinária, que eram juntas, tal a na-
tureza da convivência entre ambas as profissões, e 
que temos zonas de sombreamento. Nunca houve um 
conflito de exigir da agronomia que retirasse algumas 
áreas que sombreava com a veterinária e vice-versa, 
porque as profissões transcendem isso, elas se com-
plementam. O mundo usa o conhecimento aplicado, e 
o conhecimento aplicado não tem dono.

Posteriormente, os cursos de Agronomia e Ve-
terinária. E, em 1970, o primeiro curso de Agronomia, 
que infelizmente, com muito pesar, fechou. Lamenta-
mos muito isso. Onde estão os ensinos de Zootecnia? 
Fundamentalmente, nos departamentos de Zootecnia 
dos principais cursos de Agronomia e Veterinária do 
Brasil. Mas como essa contradição, se os profissionais, 
se os egressos da Zootecnia, não saem dos cursos de 
Zootecnia, saem dos departamentos, das carreiras de 
Agronomia e Veterinária? E os dados estão no INEP. 
Sinto-me muito à vontade, porque sou avaliador de 
cursos de Zootecnia. A prerrogativa de ser doutor em 
Zootecnia me permite avaliar e vetar cursos de Zoo-
tecnia, autorizar e vetar o reconhecimento.

Conheço os dados, os departamentos de Zoo-
tecnia ou de produção animal. O mais grave, e o nosso 
colega do Ministério da Agricultura chamou com muita 
propriedade, é a pós-graduação. Onde está a pós-gra-
duação em Zootecnia no Brasil? Nas grandes escolas 
de agronomia ou de veterinária. Pequena exceção ao 
sistema paulista, sistema UNESP, que também tem 
oportunidade de conhecer muito bem como funciona. 
Onde estão os cursos melhores “ranqueados” na CA-
PES, que é quem avalia os programas de pós-gradu-
ação em Zootecnia? Procurem, estão lá nas escolas 
de veterinária, nas escolas de agronomia.

No entanto, não temos o domínio e a propriedade 
desse conhecimento, porque ele é transversal, ele per-
tence a todos, eles pertencem à sociedade. O mercado 
regula, o mercado estabelece as regras.

A quarta perna da mesa é a inovação tecnológi-
ca. Isso transcende a especificidade de uma profissão, 
que é o conhecimento aplicado. Esse conhecimento 
aplicado, salientado principalmente pela EMBRAPA, 
temos de invalidá-lo a partir... Até convidaria o Dr. Ke-
pler Euclides Filho, Diretor Executivo da EMBRAPA, 
que abandone o cargo, porque está no projeto de lei 
que direção de empresas de pesquisa com produção 
animal são de exclusividade e competência. É evidente, 
estou fazendo uma caricatura de linguagem, mas os 
senhores são suficientemente inteligentes para com-
preender o que significa isso.

Essa inovação tecnológica é que levou a uma 
palavra que todos querem tratar hoje: competitivida-

de, competitividade esta que profissionalmente temos 
de ter – competitividade das cadeias produtivas no 
agronegócio.

Portanto, o conhecimento novamente não tem 
propriedade, ele não tem marca registrada. O aplicado 
pode gerar propriedade intelectual – o conhecimento 
aplicado -, mas o conhecimento de base, que é pro-
priedade da ciência, não é de nenhuma profissão.

Vejam um exemplo muito claro, para não entrar 
em grade curricular, porque isso, prezados Deputados, 
permitam-me, não é o que vai subsidiá-los a tomar de-
cisões, porque o entorno desse projeto é muito mais 
importante do que a essência dele. A saúde animal é 
prerrogativa do veterinário. Agora, usarei as mesmas 
estratégias e opiniões daqueles que pretendem aprovar 
esse projeto, revogar esta alínea do Projeto nº 5.550.

A saúde animal depende do veterinário. No entan-
to, ela depende de higiene, prerrogativa do veterinário; 
e de alimentação, prerrogativa do zootecnista. Portanto, 
saúde animal não conseguimos fazer sem ambos os 
alicerces de conhecimento. Novamente, temos de tra-
balhar em conjunto. A produção animal depende, por 
sua vez, da saúde, que é prerrogativa do veterinário; 
da reprodução, que é prerrogativa do veterinário; da 
alimentação, que é prerrogativa do zootecnista. E o 
melhoramento genético é prerrogativa do zootecnis-
ta, sim. No entanto, a reprodução é prerrogativa do 
veterinário. Isso se chama o quê? Indissociabilidade 
do conhecimento, e foi isso o que fez crescerem nes-
te País essas 3 profissões: a Zootecnia, a Veterinária 
e a Agronomia.

Novamente, o manejo e a produção das criações, 
para responder-lhe, prezado Deputado e meu colega 
Afonso Hamm. A ambiência, e poderia falar das pas-
tagens, todo um segmento agronômico é fundamental 
para o manejo e a produção das criações. Em relação 
a isso, não quero apresentar dados e fatos, porque isso 
não é uma academia, uma aula para aprovar uma tese. 
Quero demonstrar a complexidade. E, aí, posso me re-
ferir a Aristóteles, quando diz que, na visão sistêmica, 
o todo é maior que as suas partes. No entanto, esta-
mos contrariando a visão sistêmica e particularizando, 
dizendo que a parte é mais importante do que o todo. 
Sim, ela só será, se ela, em movimento, determinar que 
o sistema funcione de forma mais eficiente e eficaz. 
Portanto, a transversalidade do conhecimento, que é 
o que mais se propaga neste País, de novo, depende 
da integração das 3 profissões.

E a última perna da mesa, se alguma das 4 se 
tornar vulnerável, e sobre a qual outros que me an-
tecederam já falaram, é o agronegócio no Brasil e as 
cadeias produtivas. Esse agribusiness é que tem de-
terminado melhoria do mercado de trabalho. Esse é 
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que dá o valor profissional. Esse novo mundo, que nós 
não conhecíamos há 20 anos, é que está nos propor-
cionando que agora exista um agronegócio, que exista 
um conceito de cadeia produtiva, que não é prerro-
gativa nem de veterinário nem de agrônomo nem de 
zootecnista, mas sim das escolas de administrador. 
Daqui a alguns dias, os administradores pedirão essa 
prerrogativa: “Olha, para falar de agronegócio ou de 
gestão rural, isso é nosso. E vocês não são prepara-
dos para isso”.

Quais as implicações? É evidente, claro e no-
tório. O Brasil tem uma atividade agroexportadora, 
porque tem 3 princípios básicos: preços competitivos, 
sim – nossos produtos são muito baratos -; qualida-
de, sim, mas há um aspecto mais importante do que 
todos eles e que é excludente, que é a adequação às 
normas internacionais.

Estou em frente ao meu amigo, Dr. Ézio, também 
do Ministério, que sabe muito bem ao que estou me 
referindo. É um grande zootecnista, que honra muito a 
palavra zootecnia dentro do Ministério da Agricultura.

E o que é a adequação ao comércio internacio-
nal? Está escrito lá. E quem trabalha com trades, quem 
trabalha com exportação, quem fecha negócio sabe do 
que estou falando. Não é só o ambiente fiscalizador que 
sabe disso. É a credibilidade dos chamados serviços 
veterinários do Brasil. No bojo, os serviços veterinários 
não são exclusivos do veterinário. Mas lá está escrito 
que pressupõem a inserção da sanidade vegetal por 
parte do agrônomo, e lá está a inserção do zootecnista. 
Isso é chamado de serviços veterinários, onde se cria 
um tripé entre sanidade, saúde e produção.

E, felizmente, aqueles que tiverem oportunidade 
de ler e de estudar e de entender o que leram e o que 
estudaram vão verificar que, na Organização Mundial 
de Saúde Animal, no Codex Alimentarius, na Organi-
zação Mundial do Comércio e nas normas ISO está 
escrito que as certificações são de competência e de 
exclusividade dos serviços veterinários, que habilitam 
desde a produção até o produto final, disponível ao 
consumidor, e não prerrogativa de uma única e exclu-
siva profissão.

Portanto, é extremamente importante que os 
senhores entendam a magnitude que isso pode re-
presentar no mundo globalizado. A próxima missão 
europeia, que virá ao Brasil para fazer uma nova au-
ditoria sobre a rastreabilidade, perguntará, quando lá 
está escrito que a certificação é de competência de 
uma profissão que, no mundo, às vezes, não tem equi-
valente. Definam-me isso. Esse é um problema, Srs. 
Deputados, para um entendimento um pouco mais 
importante das repercussões, não profissionais, mas 
repercussões macro.

Então, em nome da Sociedade Brasileira de Me-
dicina Veterinária, reiteramos, reforçamos que somos 
contrários à aprovação do referido projeto, não por 
uma questão classista e corporativista – a competên-
cia profissional está acima da profissão competente, 
ultrapassa uma questão meramente das profissões -, 
mas fundamentalmente pelas repercussões e consequ-
ências, hoje facilmente tangíveis, amanhã certamente 
intangíveis, que não temos a capacidade de avaliar, e 
que poderão afetar, de forma muito forte, o agronegó-
cio brasileiro. E, com isso todas as profissões serão 
prejudicadas, desde aquele despachante aduaneiro, 
que emite um certificado, até o fiscal agropecuário, que 
não terá novas oportunidades para progredir no seu 
plano de carreira, e, muito mais, aqueles jovens que 
buscam um lugar ao sol, extremamente competitivo, 
extremamente elitista e extremamente excludente. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunida-
de. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Muito obrigado, Dr. Júlio Otávio Jardim Barcellos.

Eu passo a palavra agora ao Dr. Josélio de An-
drade Moura, Presidente da Sociedade Brasileira de 
Medicina Veterinária.

Antes, gostaria de registrar a presença do Dr. José 
Alberto Rossi, Presidente da Federação Nacional dos 
Médicos Veterinários; do Engenheiro Agrônomo Álva-
ro Cabrini Júnior, Presidente do CREA-Paraná; do Dr. 
José Silvino de Carvalho, Presidente do Sindicato dos 
Engenheiros Agrônomos do DF; e do Sr. João Bosco 
Siqueira da Silva, Presidente da Associação dos Fis-
cais Federais Agropecuários do DF.

Passo a palavra ao Dr. Josélio de Andrade Mou-
ra, por 15 minutos..

O SR. JOSÉLIO DE ANDRADE MOURA – Exmo. 
Presidente desta Comissão de Agricultura, dinâmico 
Deputado Fábio Souto; Exmos. Deputados desta nobre 
Comissão da Câmara dos Deputados aqui presentes, 
eu faço uma saudação especial ao colega José Al-
berto Rossi, Presidente da Federação Nacional dos 
Médicos Veterinários e também às outras autoridades 
veterinárias aqui presentes – Ana Elisa, do Conselho 
da Bahia; Moacir Tonet, de Santa Catarina; Massaru 
Sugai, do Paraná; Air Fagundes dos Santos, do Rio 
Grande do Sul; Valney Correia, de Mato Grosso; Rô-
mulo Spinelli, do Rio de Janeiro; José Maria Filho, do 
Ceará; Nivaldo, de Minas; Sebastião Reis, de Mato 
Grosso do Sul, e o Professor Zé Renato, do Conselho 
do Distrito Federal.

Saúdo as demais autoridades aqui presentes – 
Cristiano Melo e a Professora Simone Perecmanis, 
da Universidade de Brasília – e deixo uma saudação 
especial a esses jovens estudantes de Medicina Ve-
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terinária e Zootecnia aqui presentes. Essa juventude 
é que realmente dá calor a esta audiência pública da 
Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. 

Dirijo uma saudação especial a uma pessoa que 
não está presente porque o seu Estado está debaixo 
d’água, o que é uma coisa rara no Piauí, o Deputado 
Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, que teve a felici-
dade de requerer esta audiência pública e vê-la apro-
vada nesta Comissão de Agricultura. 

Na realidade, aqui é uma das Casas do Parla-
mento, e esta Comissão, ao aprovar esse requerimento 
do Deputado Nazareno Fonteles, fez com que agrôno-
mos, veterinários e zootecnistas aqui viessem discutir 
tão importante tema.

Na realidade, Deputado Fábio Souto e demais 
pares da Comissão, acredito que seria muito mais 
importante se estivéssemos reunindo aqui os lumina-
res da Medicina Veterinária, Agronomia e Zootecnia, 
para discutir e avaliar o agronegócio brasileiro, que vai 
numa pujança muito grande, mas, às vezes, esbarra-
mos em uma questão não agronômica e zootécnica, 
mas econômica ou de ordem política. Por isso, a im-
portância de, neste momento, debater um assunto tão 
significativo. 

Quero fazer um retrospecto muito rápido. A zoo-
tecnia foi mencionada como palavra em 1843, mas a 
zoiatria está no Código de Hamurabi, milênios antes 
de Cristo, e vem há muito tempo fazendo com que os 
animais domesticados possibilitem ao homem o ali-
mento necessário em carne, leite e até em pescado, 
ovos e mel e também sejam utilizados como meio de 
transporte ou até, quem sabe, para conquistar novos 
territórios. Daí veio a primeiro palavra, a zoiatria. Em 
seguida, vieram 2 outras palavras, a epiatria, para 
denominar aqueles profissionais que se dedicavam à 
criação de equinos, e a buiatria, aqueles profissionais 
que se dedicavam à criação dos ruminantes. E foi um 
hipiatra, o Claude Bougerlat, que em 1661, em Lyon, 
França, criou a primeira escola de medicina veterinária 
no mundo. E esse mesmo Claude Bougerlat, 4 anos 
depois, em Maison Alfort, criou uma outra escola que 
praticamente deu origem ao curso de medicina vete-
rinária no Brasil, que completa 100 anos.

Foi muito bem dito aqui sobre a importância de 
vários cientistas que se dedicaram ao ramo da produ-
ção animal e se eu pudesse ter a ousadia de aconse-
lhar aos hoje zootecnistas que tivessem que escolher 
um patrono seria o Otávio Domingos, Agrônomo, ou 
Antônio Teixeira Viana, Veterinário, ou Raul Briquet ou 
outros tantos. Eu passaria horas para citar Agrônomos 
ou Veterinários que primeiro estudaram e transforma-
ram essa atividade realmente numa atividade científica, 
como também, se me dessem um direito de escolher 

um patrono para Veterinária, eu escolheria um zootec-
nista, um hipiatra, que seria o Claude Bougerlat.

Mas, divagando, saindo desse assunto para cair 
no fulcro, acredito que não é hora para discutir carga 
horária, se são 500, 1.200, 3.600 ou 4 mil horas; tal-
vez uns precisem estudar mais, outros, menos, mas 
sejam 500 ou 4 mil horas num mundo extremamente 
dinâmico, onde a cada momento novos conhecimentos 
são gerados, são todas essas cargas horárias total-
mente insuficientes para prestar um grande serviço ao 
agronegócio brasileiro, que está de vento em popa e 
cada dia mais carente de tecnologias mais apropria-
das que a sociedade mais moderna, mais exigente 
está a requerer. 

Então, um profissional hoje, para ter sucesso, 
como eu vi muito bem colocado... aliás, não é neces-
sário acrescentar mais nada porque a Dra. Célia, o 
Fernando Julliati, o Fernando José, o Rafael e o Bar-
celos realmente, deram aula de como é importante a 
Zootecnia e de como é importante ter uma união cada 
vez maior das diversas profissões para que possam 
atender cada vez melhor o empresário do agronegó-
cio. Esse que é o fulcro mais importante que deve ficar 
aqui. Temos que trabalhar juntos, de mãos dadas, para 
atender realmente ao empresário que está crescendo. 
Se formos fazer uma retrospectiva de pouco tempo 
atrás, na carta de Pero Vaz de Caminha, veremos que, 
quando ele chegou, disse 2 coisas importantes: “Nesta 
terra, em se plantando, tudo dá.” Ele teve uma visão 
de futuro, viu que esta é a terra do agronegócio, mas 
em seguida observou: “Aqui não encontrei nenhum 
bovino, nenhum ovino, nenhum caprino, nenhum outro 
animal de criação”.

Tudo veio após Pedro Álvares Cabral. Foi uma 
mulher, D. Ana Pimentel, esposa de Martim Afonso 
de Souza, que teve a clarividência de trazer os pri-
meiros animais para a Capitania de São Vicente, em 
São Paulo.

Hoje temos esse rebanho maravilhoso de 200 
milhões de cabeças, 35 milhões de suínos, 5 bilhões 
de pintos abrigados, o que torna o Brasil o maior par-
que avícola do mundo e o maior exportador mundial de 
carnes. Graças a quê? Ao esforço conjunto dos agrô-
nomos, dos médicos veterinários e dos zootecnistas. 
Por que mudar isso, se somos os responsáveis para 
juntar o empresário, que entra com o capital, conosco, 
que entramos com a tecnologia e com a ciência, para 
tornar realmente este País grande?

De forma ousada ocorre a fabricação de com-
putadores. A exportação de aviões também está fa-
zendo bem a EMBRAER, mas no agronegócio somos 
imbatíveis.
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Data venia, com a permissão de V.Exas., eu acre-
dito que esse projeto realmente não cabe. Eu acho que 
ele já prestou um grande serviço. Estamos discutindo 
aqui qual serviço que todos nós, profissionais da área, 
poderemos prestar para tornar sólido o agronegócio 
brasileiro. Vamos todos, de mãos dadas, de braços 
unidos, fazer com que a cada dia mais se consolide o 
agronegócio brasileiro.

Muito obrigado. O resto é arquivar o processo. 
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Muito obrigado, Dr. Josélio de Andrade Moura, Presiden-
te da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária.

Agora passaremos ao momento dos debates. 
Vamos seguir as inscrições dos Deputados.

Para os Deputados se situarem, o primeiro ins-
crito é o Deputado Onyx Lorenzoni. Logo em seguida, 
os Deputados Lira Maia, Valdir Colatto, Afonso Hamm, 
Moacir Micheletto, Paulo Piau, Zequinha Marinho, Wan-
denkolk Gonçalves e Cláudio Diaz.

Seguindo a ordem, passo a palavra ao Deputado 
Onyx Lorenzoni, do Rio Grande do Sul.

O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI – Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, senhores e senhoras da 
Mesa, lembro que há muitos anos, há quase 30 anos, 
houve um momento na história brasileira, quando se 
pensou que se neste País empresas brasileiras pro-
duzissem computadores, isso seria a grande chave 
para o desenvolvimento da nova tecnologia que nas-
cia e atenderia às expectativas de um jovem País que 
queria ascender tecnologicamente.

Nós vivemos um longo período no Brasil da re-
serva do mercado. Qual foi o resultado? Chegamos 
à conclusão de que num bem palpável, material, que 
juntava circuitos, peças, a reserva de mercado tra-
balhou contra os interesses brasileiros. Quando nós 
partimos para abertura, a diversidade, conseguimos 
fazer com que o Brasil exporte software para vários 
países do mundo. Instalou-se uma grande montadora 
de veículos, que hoje passa por grande dificuldade: 
a GM. Íamos ter a Ford, mas aí, por outra razão, ela 
acabou baiana. 

Quando a Chevrolet chegou no Rio Grande do 
Sul, junto com ela, a Dell estava ali se instalando. Daí, 
os executivos e os engenheiros da Dell e da GM se 
reuniram para apresentar demandas que eles tinham 
na área de software aplicados ao processo industrial 
necessário para montar os veículos lá numa cidade ao 
lado de Porto Alegre. Aí juntaram pequenas empresas 
gaúchas que foram participar do debate. Resultado da 
história é que uma pequena empresa gaúcha, formada 
por meia dúzia de profissionais da área, desenvolveu 
um software que acabou sendo aplicado não naquela 

fábrica, mas em todas as fábricas da GM no mundo, 
por conta da sua qualidade e da redução de custos que 
aquela criação feita por meia dúzia de meninos – eram 
muito jovens os técnicos dessa pequena empresa do 
Rio Grande do Sul – puderam apresentar e deixaram 
boquiabertos todos os especialistas que tinham vindo 
da América do Norte.

O conhecimento é algo sem fronteira e deve ser 
sem limites. Na minha visão, deve ser aberto a todos. 
Acho que as palavras do Dr. Josélio nos leva à refle-
xão. Nós, da Comissão de Agricultura, enfrentamos 
um debate muito duro aqui no ano passado, com re-
presentantes da Comunidade Européia que traziam 
restrições à carne brasileira. Pois o fenômeno de to-
marmos conta do mercado mundial de carne bovina, 
suína e na avicultura se deve ao fato de que nesses 
últimos 38 anos profissionais dessas 3 áreas souberam 
trabalhar sob o espírito da cooperação.

Lembro-me bem de que há 2 conceitos muito im-
portantes: competição e cooperação. E já há pessoas 
que trabalham no novo milênio com o conceito da “co-
opetição”. Quem compete também coopera. 

Quando me lembro de todos esses avanços que 
observamos ao longo desses anos, quando me formei, 
para aprontar um frango precisava de 63 dias. E não faz 
tanto tempo assim. Pouco menos do que 3 décadas. 

Lembro-me também de que desde os meus ban-
cos universitários convivi em perfeita harmonia com 
meus colegas zootecnistas, agrônomos, engenheiros 
florestais, e em nenhum momento a perspectiva de se 
restringir uma área de atuação que já é comum, que 
já é cooperativa, que já é complementar entre essas 
profissões, deva ser o caminho para a valorização.

Termino, Sr. Presidente, questionando um pouco 
o texto do Deputado Zequinha Marinho, que segura-
mente fez com a melhor das boas intenções. Eu ja-
mais vou achar que tem outra coisa que não seja boa 
intenção no projeto. Mas ele termina com uma frase 
que temos que refletir: “Torna-se muito difícil admitir 
que agrônomos e veterinários possam prestar serviços 
com toda segurança e habilidade técnica para a socie-
dade nessa área de conhecimento”. Contrário senso, 
todos os resultados obtidos pelo país chamado Brasil 
deveu-se exatamente ao contrário do que disse o De-
putado Zequinha Marinho nessa tese. Foi a coopera-
ção que nos alavancou. E se tivéssemos boa logística, 
se tivéssemos Governos que nos respeitassem e nos 
valorizassem e que criassem políticas públicas capa-
zes de alavancar ainda mais a nossa produção, que 
investisse mais em nosso centro de pesquisas, que a 
EMBRAPA não precisasse estar mendigando verba, 
como faz todo ano aqui nesta Comissão, será que o 
Brasil não seria diferente?
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Deputado Onyx Lorenzoni, o tempo de V.Exa. já foi 
dobrado.

O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI – Agra-
deço a tolerância de V.Exa. Peço desculpas, mas, na 
verdade, o que eu queria dizer é que, em vez de nós 
nos apartarmos, como se diz na minha terra, nós pre-
cisamos continuar de mãos dadas para fazer da agro-
pecuária brasileira o sucesso que ela é.

Era só isso, Sr. Presidente.
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Muito obrigado, Deputado Onyx Lorenzoni.

Passo a palavra ao nobre Deputado Lira Maia.
O SR. DEPUTADO LIRA MAIA – Sr. Presidente, 

colegas Parlamentares, cumprimento a Mesa e todos 
os que se fazem nesta reunião. 

Inicialmente, parabenizo o Deputado Zequinha 
Marinho, que, em razão da sua iniciativa, nos propor-
ciona uma reunião das mais importantes e de melhor 
conteúdo de que já participei nesta Casa no que diz 
respeito às ciências agronômicas. 

Confesso a V.Exas. que eu sou grato por esta 
oportunidade. Eu, particularmente, cometi um equívo-
co, Deputado Wandenkolk, porque havia solicitado a 
retirada do projeto, uma forma talvez até de suprimir 
o debate. Hoje eu me penitencio, Deputado Zequinha. 
Parabéns pela ideia, porque traz para nós a oportunida-
de de refletir sobre a importância do tema na área da 
agronomia, envolvendo todos os ramos profissionais. 

Não se trata aqui de uma discussão ou competi-
ção entre profissionais. Trata-se, de fato, de um debate 
dos mais importantes que nós já promovemos nesta 
Casa. Estou tranquilo em relação ao projeto, Deputado 
Zequinha, e não tenho dúvida. A minha opinião, inde-
pendente de qualquer debate que se fizesse, já estava 
formada. Eu sou totalmente contra o projeto, embora 
esteja disponível nesta Casa para analisar, discutir e 
votar matérias que sejam de interesse particular dos 
agrônomos, veterinários e zootecnistas. Contem co-
migo em qualquer situação, até porque entendo que 
as ciências agronômicas e sobretudo o agronegócio 
brasileiro necessitam desses debates e dessa com-
preensão.

Imaginem se estivéssemos aqui discutindo que 
os engenheiros florestais querem tirar as atribuições 
dos agrônomos; que os engenheiros ambientais, que 
é uma ciência mais nova, estão querendo tirar as fun-
ções dos engenheiros florestais; que os fitotecnistas 
quisessem tirar parte das funções dos agrônomos; que 
os engenheiros de pesca estivessem aqui querendo 
tirar parte das funções dos veterinários, enfim, se es-
tivessem aqui os economistas tirando a oportunidade 

de um zootecnista ou um veterinário querendo fazer 
um projeto ou que não pudessem ser administrador de 
uma fazenda, porque esta é função do administrador. 
Então, acho que as coisas se completam, acho que o 
debate foi importante. Mas quero dizer que o melhor 
remédio para esse projeto – para ficarmos todos em 
casa com a mesma consciência e continuarmos lu-
tando pelo bem-estar do País e pelo crescimento do 
agronegócio – é levá-lo ao arquivo com todo respeito 
à grandeza dos grandes temas que têm trazido aqui 
o Deputado Zequinha Marinho.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Muito obrigado, Deputado Lira Maia.

Com a palavra o Deputado Valdir Colatto.
O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO – Sr. Pre-

sidente, Sras. e Srs. Deputados, senhores palestrantes, 
com certeza o debate foi rico, e essas 3 profissões se 
completam: agronomia, veterinária, zootecnia. 

Eu, que sou engenheiro agrônomo, sempre tive 
o maior apreço por todas essas profissões até pela 
convivência que tivemos na universidade, no dia a dia, 
no trabalho, como profissional. Tenho certeza de que 
todos os profissionais das 3 áreas têm uma convivência 
harmoniosa, pacífica e são responsáveis pelo que é o 
agronegócio brasileiro. Com certeza, aí está o sucesso 
da pecuária e da agricultura. E nós continuaremos a 
trabalhar nesse sentido por muito tempo.

Lembro-me de que o representante do Ministério 
da Agricultura, Dr. Fernando José, expôs uma situa-
ção, qual seja a criação da profissão de fiscais agro-
pecuários. Nós tínhamos os profissionais da agrono-
mia, zootecnia e veterinária, mas não havia a função 
de fiscal agropecuário no Ministério da Agricultura. 
Esta Casa foi fundamental, num trabalho de mais de 
20 anos para criar a carreira de fiscal agropecuário. 
Lembro-me de que se trabalhou numa harmonia total, 
todos fazendo o dever de casa, ninguém diferenciando 
quem era agrônomo, veterinário ou zootecnista. Esta-
mos brigando pela carreira de fiscal agropecuário, que 
engloba as 3 profissões. 

Dessa forma, com certeza, avançou-se muito e 
com sucesso. Hoje, temos a carreira de fiscal agrope-
cuário, que faz esse trabalho no Brasil todo. Porém, a 
discussão não é desta ou daquela profissão, mas o 
resultado de tudo isso, conforme levantado, que é o 
agronegócio no Brasil.

Cabe a reflexão de para que e para quem essas 
3 profissões estão servindo e quais suas funções. Se 
o agronegócio não for colocado em primeiro plano, 
não adianta haver essas carreiras. É por isso que te-
mos de pensar nesse processo. E, se ele estiver dan-
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do certo, não há por que tentarmos dividi-lo quando 
se completa.

Entendo que, onde há competência e especiali-
zação, claro, o mundo empresarial do agronegócio vai 
buscar esse profissional, que é competente e especia-
lizado, e pode haver um agrônomo especializado em 
zootecnia ou um zootecnista especializado em veteri-
nária e em algumas outras áreas que são da carreira 
de outras profissões. 

Portanto, esta é uma boa discussão que traz à 
luz essa questão, mas que sirva para que, cada vez 
mais, essas 3 profissões trabalhem juntas em benefí-
cio do Brasil, do agronegócio brasileiro, do pequeno, 
médio e grande produtores, enfim, da produção bra-
sileira que é muito competente, e que, acima de tudo, 
sempre olhando o nosso agricultor, o nosso pecuarista 
que são aqueles a quem temos de servir e que são a 
razão de existir dessas 3 profissões. 

Então, acho que essa discussão é extemporâ-
nea e temos de manter a situação como está. Se está 
dando certo, não há por que mexer num time que está 
ganhando o jogo.

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Muito obrigado, Deputado Valdir Colatto.
Passo a palavra ao Deputado Paulo Piau, pelo 

tempo de 3 minutos.
O SR. DEPUTADO PAULO PIAU – Sr. Presi-

dente, Sras. e Srs. Deputados, senhores convidados, 
engenheiro-agrônomo que sou, com mestrado em 
zootecnia, gostaria de externar que realmente minha 
situação é mais complexa nesse embate ideológico. 
Entretanto, pragmaticamente, acho que já foram levan-
tadas todas as questões. É uma discussão importante, 
e quero cumprimentar o Deputado Zequinha Marinho 
e os zootecnistas que aqui marcam presença.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Deputado Paulo Piau, deixe-me fazer uma correção. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIAU – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 

Errei na lista de inscrição. Passei V.Exa. na frente dos 
Deputados Afonso Hamm e Moacir Micheletto que 
estavam inscritos antes. Vou pedir-lhes autorização 
para V.Exa. continuar se manifestando, contudo, quero 
registrar meu erro. Havia saído e, quando voltei, olhei 
rapidamente a lista e não observei isso.

O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM – Sr. Presi-
dente, cedo a dianteira, sem problema nenhum, pela 
qualidade do Deputado que está falando.

O SR. DEPUTADO PAULO PIAU – Serei bas-
tante breve. 

Quero cumprimentar todos por este debate mui-
to rico, e, como disse o Deputado Lira Maia, absolu-

tamente importante, e creio que o tema não se deve 
encerrar nesta audiência pública, pois o mundo é di-
nâmico, a evolução está aí e, evidentemente, se to-
dos concordarmos, não está na hora desse avanço e 
dessa, como o pessoal está chamando, entre aspas, 
“reserva de mercado”, porque, na verdade, na atual 
formação, somos técnicos e somos todos formados. 
Sou um zootecnista na profissão, e somos formados, 
na verdade, por agrônomos e veterinários, isso é fato. 
Sei que o projeto faz ressalva para que todos aqueles 
que estiverem na atividade permaneçam. Então, acho 
este um debate extremamente importante e rico, mas, 
talvez, tenhamos de ter nossa cautela, porque foram 
apresentadas aqui situações de prejuízo, como o caso 
do Ministério da Agricultura que tem vivência muito 
grande no convívio dessas 3 profissões. 

Portanto, em que pese essa intenção do Deputa-
do Zequinha Marinho de acertar esse passo nas pro-
fissões, acho que deveríamos continuar este debate, 
porém sem tomar qualquer decisão agora sob pena 
de podermos vir a cometer algum equívoco. 

Quero cumprimentar meus colegas zootecnistas 
por esta iniciativa e que esta Casa, que é realmente 
a casa do povo e a casa do debate, continue com as 
portas abertas para importantes debates como este.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Agradeço ao Deputado Paulo Piau.

Seguindo a lista de inscrição, concedo a palavra 
ao Deputado Afonso Hamm e, em seguida, ao Depu-
tado Moacir Micheletto.

O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM – Sr. Presi-
dente, Deputado Fábio Souto, colegas Parlamentares da 
Comissão que estão conosco, quero cumprimentá-los 
por este belo debate que nos propiciam, através das 
representações, oportunidade que, em si, torna válido o 
sentido das reflexões necessárias. Quando o Deputado 
Zequinha Marinho fez essa proposição, naturalmente 
nos trouxe e propiciou essa oportunidade.

Falo na qualidade de engenheiro agrônomo e de 
alguém que atuou e atua, inclusive, na área de zoo-
tecnia. Quando cursei a faculdade de agronomia em 
Pelotas, na Eliseu Maciel, especializei-me em nutrição 
animal, que faz parte do meu currículo e me credenciou 
a condição de responsável na Cooperativa em que tra-
balhei durante 16 anos. O profissional Júlio Barcellos, 
médico-veterinário que aqui representa a SOVERGS, 
acompanhou – outros talvez tenham tido oportunida-
de – o programa de suplementação animal à base de 
resíduos e subprodutos da indústria do arroz, além de 
formulações, que desenvolvemos. E, na época, nos 
especializamos como engenheiro-agrônomo respon-



Maio de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 21 21647 

sável porque tinha, e tenho, na competência do curso 
de agronomia, essa formação.

Dou esse testemunho porque fui responsável, 
inclusive, pelo registro de um ingrediente, reconhecido 
como alimento utilizado nas rações animais, que era 
o inço, o capim-arroz, que passou por uma pesquisa 
realizada junto a veterinários, à EMBRAPA, à atuação 
na extensão com a EMATER, com zootecnistas e com 
outros profissionais engenheiros-agrônomos, e ao setor 
de produção. Lembro o fato só para fazer uma peque-
na análise da importância da dedicação profissional a 
uma área de competência. 

Parece-me que – e nesse sentido sou afirmati-
vo – esse projeto restringe, retira uma atribuição que 
tem competência, sim, à medida que o profissional de 
agronomia, o próprio médico-veterinário ou o próprio 
zootecnista, no caso de agrônomos e veterinários, sua 
formação, seu aprofundamento, sua competência e fun-
damentalmente tudo o que decorrer desse aprofunda-
mento, vai ou não qualificá-lo a exercer uma atribuição 
de responsabilidade. Foi, inclusive, o que fiz, quando, 
perante o Ministério da Agricultura, fui responsável por 
aquela unidade de rações e pelas formulações e onde, 
na condição de responsável técnico, assinamos, inclu-
sive, com o nosso nome profissional, com o telefone 
pessoal indicado na embalagem.

Falo tudo isso por ter conhecimento de causa. De 
tudo o que foi aqui exposto, e é fundamental, quando 
escutamos o que diz o Ministério da Agricultura sobre 
algumas posições em relação ao nosso entendimento e 
à nossa habilitação junto aos mercados internacionais 
e, quando falo com o Dr. Dante sobre nossa pesquisa 
e a da EMBRAPA, percebemos que, em vários pontos, 
há oportunidades, sim, para zootecnistas, há oportuni-
dades, sim, para engenheiros agrônomos, há oportu-
nidades, sim, para médicos veterinários. E dependem, 
sim, dessa competência e desse aprofundamento. Na-
turalmente não podemos nos afastar disso. Seria uma 
profunda injustiça aprovarmos o projeto cerceando o 
direito de profissionais que estão entrando no mercado 
de trabalho, de profissionais que atuam no mercado 
de trabalho e de futuros profissionais.

Quer me parecer que a discussão é oportuna, 
extremamente inteligente e nos faz aprofundar em 
todos os campos do agronegócio uma condição de 
oportunidade e de valorização dessas profissões. Faço 
há muito tempo também a política de consistência 
classista, junto ao engenheiro-agrônomo. Mas aqui, 
na posição de Parlamentar, defendo os zootecnistas, 
defendo médicos-veterinários, defendo a produção, 
produtor que sou. Nesta Casa, defendemos um dos 
elos mais estratégicos e fundamentais da vida deste 
País, âncora das exportações, âncora do superávit que 

estamos tendo na nossa balança, âncora científica, por-
que estamos fazendo com sustentabilidade a melhor e 
a maior produção de alta qualificação no item carnes. 
Tive oportunidade de trabalhar, com muito orgulho, 
durante 4 anos com o Ministro Pratini de Morais, e, 
por isso também, sentei-me do outro lado da mesa e 
soubemos da importância da formação dos quadros e 
o quanto isso é essencial junto às esferas e às compe-
tências internacionais. Enfim, poderia aqui falar muito, 
porque, na verdade, a discussão é importante, mas o 
projeto não pode ser levado sob essa ótica, sob pena 
de uma penalização e do comprometimento absoluto 
dessas profissões.

Agora, lembrando do papel do zootecnista como 
fundamental, como estratégico na pesquisa – ainda são 
poucos, deve aumentar no Ministério, nas esferas de 
competência –, acho que é esse o debate que deve 
ser ampliado e oportunizar a partir dessas competên-
cias aqui apresentadas. 

Tenho certeza de que tiraremos desta audiência 
pública ensinamentos importantes. Inclusive, Deputado 
colega Zequinha, na sua grande vontade e intuição de 
trazer, por meio dessa provocação, a oportunidade não 
dentro de uma política de exclusão, não dentro de um 
cerceamento de direitos e de competências, mas na 
busca do fortalecimento. Não dizer isso para o equilí-
brio do pensamento, para que possamos entender e 
ficar bem com todos. Não. Absolutamente. O País pre-
cisa da competência de zootecnistas e conta com a 
competência deles dentro da sua esfera, conta com a 
competência de engenheiros-agrônomos e conta com 
a competência de médicos-veterinários.

É isso que resumo neste momento para dar nosso 
posicionamento. E, naturalmente, dizendo que o projeto 
com esse viés é impróprio diante dos argumentos e de 
tantos que aqui foram referendados, inclusive pelas re-
presentações de absoluta competência e conhecimento 
que nos foram referidas nesta audiência pública.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Muito obrigado, Deputado Afonso Hamm.

Passo a palavra ao Deputado Moacir Michelet-
to.

O SR. DEPUTADO MOACIR MICHELETTO – 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhores pa-
lestrantes.

Inicialmente, quero pedir escusas ao nobre Presi-
dente, porque não consegui ouvir o relato da Dra. Célia 
Carrer, por estar presidindo outra Comissão.

Mas fico pensando aqui que foi a única mulher 
entre todos os palestrantes aqui, cada um com sua 
razão. Lamento não tê-la ouvido, mas tenho certeza 
de que vamos tentar equacionar isso.
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A audiência pública de hoje está tratando inclu-
sive da profissão do zootecnista. Quero também me 
identificar: sou engenheiro-agrônomo e tenho mestrado 
na área de economia, dentro da Agronomia. 

Acho que aqui houve um brainstorming espeta-
cular. Todos os palestrantes trouxeram a sua visão de 
um projeto que o Deputado Zequinha traz. Inclusive 
quero parabenizá-lo por trazer uma discussão dessa 
natureza a esta Casa. Tenho ponderado que o zootec-
nista, o veterinário e o engenheiro-agrônomo formam 
um tripé. É o princípio da Santíssima Trindade – Pai, 
Filho, Espírito Santo. Então tem que se ajustar a essa 
realidade.

Aqui, estamos tratando do mérito. Vamos deixar 
isso bem claro. É o mérito daquilo que está sendo pro-
posto pelo projeto do Deputado Zequinha.

Eu fazia uma reflexão, Dr. Júlio, agora há pou-
co. Vejam que da Agronomia se criou o engenheiro-
agrícola. Se ele também não estaria ocupando a área 
do engenheiro-agrônomo. E eu, que sou engenheiro 
agrônomo, tive a cadeira de mecânica. O engenheiro 
florestal, que tem um destaque extraordinário neste 
País, o engenheiro em tecnologia de alimentos, os 
profissionais ligados à economia agrícola ou o técnico 
de economia agrícola, o zootecnista, o fitotecnista, o 
engenheiro ambiental, em síntese, deem uma olhada 
em quantas correntes de profissões saíram da área 
da engenharia agronômica. 

Como estamos tratando do mérito, eu, Parlamen-
tar, tenho que pensar qual é a legalidade dessa lei. É 
legal ou ilegal? Estamos aqui tratando do mérito; do 
mérito já deram os votos, os senhores viram, posso 
também já até ter o meu voto, mas quero ir além. Na 
CCJ vai-se analisar sob a ótica jurídica, constitucio-
nal, a legalidade da lei; é o tripé jurídico, constitucio-
nal e legal.

É legal o que está sendo proposto pelo Deputado, 
mas no mérito os senhores viram que está rechaçado, 
essa é uma realidade. Mas fico pensando como é que 
vou votar esse projeto na próxima reunião da Comis-
são. Tenho que ser um pouco cauteloso, tenho que 
ver como um todo, não posso, porque sou agrônomo, 
rechaçar aquilo que o zootecnista quer pegar. Não é 
nada disso. Como foi dito até pelo Deputado que me 
antecedeu, somos Deputados e temos que ver o ma-
cro, não posso ver apenas a minha profissão. Recebi 
V.Exa. no meu gabinete; V.Exa. fez-me um relato, de 
algumas coisas. V.Exa. me convenceu. Estou falando 
no mérito; na legalidade é outra coisa que vamos ter 
que discutir. 

Então, Sr. Presidente, o que quero comentar, 
para encerrar e ocupar meus 3 minutos, é como vou 
votar. Quero ter o direito de, primeiro, pegar esse pro-

jeto e com tudo o que foi apresentado aqui para que a 
consultoria jurídica da Câmara dos Deputados possa 
analisar, no mérito e na legalidade, como é que ela 
pode ser. 

Vou antecipar o meu voto. Quando o projeto for à 
votação, vou pedir vistas para que possamos de fato, 
com calma, com segurança, na ótica jurídica, – no 
mérito, eu sei que há muita coisa sendo apresentada 
aqui que não está legal -atender ao grito do zootec-
nista, que se está sentido injustiçado nesse contexto 
todo. Essa é uma realidade. 

Eu me colocava, menina, no seu lugar, quando 
via os que estavam passando aí. Você, firme, está 
aí com garra, defendendo a sua profissão. Que, jun-
to com o agrônomo e o veterinário, possamos fazer 
a grande revolução verde neste País, para produzir 
alimento para o Brasil, para o mundo, porque essas 
são profissões abençoadas, porque vamos tratar das 
coisas da terra. 

Na qualidade de agricultor, Parlamentar e, sobre-
tudo, de engenheiro-agrônomo, não quero dizer que 
sou contra o projeto. Vou pedir vistas do projeto, já 
posso ter o meu voto inclusive, mas para ter a cautela 
de fazer com que projeto dessa natureza não passe 
apenas por eu dizer que sou contra ou por ser contra. 
Acho que o zootecnista merece respeito neste País. 
Que possamos analisar e no que for possível melho-
rarmos no projeto vamos fazê-lo dentro da lei. Se ele 
não é constitucional, não podemos votar. 

Era a participação que queria deixar nesta tar-
de. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Muito obrigado, Deputado Moacir Micheletto.

Passo a palavra ao autor do projeto, Deputado 
Zequinha Marinho.

O SR. DEPUTADO ZEQUINHA MARINHO – Sr. 
Presidente, senhores membros da Mesa, colegas, que 
enriquecem este debate, representação dos agrôno-
mos, zootecnistas e veterinários quero cumprimentar 
a todos. 

Sr. Presidente, eu queria que V.Exa. me desse, 
pelo menos, 2 minutos a mais, para falar alguma coi-
sa, de repente, que o meu sentimento me traz neste 
momento. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Deputado, V.Exa. pode falar à vontade. 

O SR. DEPUTADO ZEQUINHA MARINHO – Vou 
começar reclamando da Comissão. Na democracia 
existe o princípio da paridade, da igualdade. Nós temos 
1 representante dos agrônomos, 1 representante dos 
zootecnistas e 4 representantes dos veterinários, que 
são ilustres e que são bons, e nós estimamos igual-
mente a todos, que são extremamente necessários, 
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não é verdade? Mas até o Otávio Domingues, que é 
um dos pais da zootecnia, era agrônomo, se estives-
se aqui hoje já seria contra a zootecnia, porque, com 
certeza, os 4 a 1 aqui nos convenceriam.

Então, para uma próxima audiência pública, é im-
portante levarmos em conta que, se colocamos 4 de 
um lado, temos de colocar 4 de todos os lados. Esse 
é um principio fundamental. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Peço licença para esclarecer que todas as pessoas que 
se disponibilizaram a vir, que todos os representantes 
de classe sugeridos por Deputados foram convidados. 
Esta Comissão, como sempre faz, abriu-se para que o 
assunto seja esclarecido, para que se acrescente ao 
máximo às audiências públicas. 

Então, não há nenhuma restrição quanto a con-
vidados em audiências públicas nesta Comissão. Se 
V.Exa. tivesse sugerido outros nomes...

O SR. DEPUTADO ZEQUINHA MARINHO – Não 
somos da Comissão de Agricultura.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – Se 
o Deputado Fonteles tivesse sugerido outros nomes, 
S.Exa. sabe que eles estariam aqui e seriam ouvidos 
por todos nós.

O SR. DEPUTADO ZEQUINHA MARINHO – 
Muito bem. Mas deixo o meu registro e minha forma 
de pensar pelo princípio da democracia.

Uma das coisas de que precisamos nessa ques-
tão do sentimento é a questão do lado político das coi-
sas. Sem querer aqui cutucar ninguém, mas será que 
nossos veterinários e agrônomos já se perguntaram, 
ou perguntou algum zootecnista, por que eles querem 
construir sua atividade de forma mais independente? 
Talvez seja importante...

Sou casado há 24 anos, mas só quero conviver 
com minha esposa enquanto ela se sentir bem ao meu 
lado, e eu faço tudo para que ela se sinta bem. Então, 
isso é um casamento.

A Bíblia fala uma coisa interessante, que para an-
darem 2 juntos, só andam se estiverem de acordo. E a 
pergunta é: como andarão juntos, se não estiverem de 
acordo? Eu acho que há dissensão na compreensão. O 
Deputado Micheletto pergunta de forma muito sensata 
o que nos trouxe o sentimento dos zootecnistas bra-
sileiros. É que eles se sentem sufocados e engolidos 
pelas outras profissões, Deputado Micheletto.

Como eles mesmos dizem, pague 1 e leve 2. 
Quer dizer, a pessoa se forma em agronomia e logo 
já está formada também em zootecnia, porque pode 
exercer todos os papéis que o zootecnista exerce. Ela 
se forma em veterinária e, logicamente, também está 
formada em zootecnia, porque pode exercer os papéis 
que o zootecnista exerce.

Dr. Júlio apresentou um trabalho muito bonito, 
e quero parabenizá-lo pela complementação dessas 
atividades. Eu sei que se trata de disputa de mercado, 
e nada mais do que isso se coloca neste momento. É 
importante o que o senhor pondera e me fez lembrar 
de meu Estado, o Pará. Surgiu lá uma atividade que 
tem dado muita confusão, a do mototaxista. No come-
ço, os taxistas brigavam muito com os mototaxistas. Eu 
era Deputado Estadual, e eles iam até a Assembléia 
Legislativa reclamar, depois eu vim para cá e eles vie-
ram também, uma confusão. E eu sempre dizia que o 
cliente do táxi vai ser sempre cliente do táxi, vai sem-
pre andar de táxi. O cliente da moto tem poder aquisi-
tivo menor e vai querer andar de moto. Então, fiquem 
tranquilos que o mercado vai regulamentar a situação. 
Hoje, graças a Deus, estão convivendo em paz, por-
que o cliente do mototáxi é do mototáxi, do táxi é do 
taxi, do táxi aéreo é do táxi aéreo e assim por diante. 
É importante entender. Claro que nesse momento vai 
haver uma certa mexida no mercado, mas não consi-
dero, meus queridos, ético – perdoem-me a franqueza 
– eu estar formado por uma profissão, em que pese 
a interdisciplinaridade ou a transversalidade, como foi 
dito aqui, e ser contratado para trabalhar e exercer a 
profissão de outro. 

Sei que mexer com bicho não é igual a mexer com 
gente. Do lado humano, não vamos permitir que um 
dentista faça uma cirurgia do coração. Com os animais 
ninguém leva isso muito a sério. Com certeza, toca-se 
de qualquer jeito. Do lado humano, há grande confu-
são quando um médico, que não é cirurgião plástico, 
faz cirurgia plástica e termina matando as pacientes. 
Vamos colocar ordem na casa e vamos colocar certo 
limite nas coisas. O mercado está aí para dar oportu-
nidade a cada um e vai-se regulando. 

Quando opto por uma profissão, se posso me for-
mar em agronomia e atender também à zootecnia ou 
formar-me em veterinária, a opção com certeza vai ser 
por aquela que me vai dar mais retorno. Por isso, em 
que pese quase 40 anos – 1968-2008 -, há 18 mil zoo-
tecnistas e 99 mil médicos-veterinários. Normal. Se eu 
me formar em uma aqui, atuo em duas. Isso é natural. 
Temos mais de 60 faculdades oferecendo cursos, com 
certeza, rapidamente, além das especializações. 

Dr. Rafael disse algo muito bonito aqui: o mercado 
exige mão de obra qualificada. Não aceita meia-sola 
ou mais ou menos. É verdade. O mercado não aceita 
meia-sola ou mais ou menos. Por isso, cada um deve 
ser bom naquilo que faz. 

Por que os cursos de tecnólogos estão crescendo 
hoje? Por que as empresas estão avançando e contra-
tando tecnólogos? Por quê? Porque o outro tem uma 
formação geral. Sabe tudo, mas não sabe exatamente 
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aquilo que a empresa precisa. Não é verdade? É. Como 
é que eu preciso de um zootecnista com a especiali-
zação da sua atividade e de repente aquilo é feito por 
outro? Enquanto um teve não sei quantas mil horas, 
o outro teve a metade de mil. Claro que sou eu quem 
está contratando. Sou o patrão, posso pagar e mandar 
fazer do meu ponto de vista. Queria só abordar essa 
questão com os senhores a partir desse momento.

Por outro lado, não sei se esse pessoal que come-
çou – Octávio Domingues e tantos outros -, que pensou 
a zootecnia estava equivocado. Não sei se o legisla-
dor da Lei nº 5.550 quando a elaborou também estava 
equivocado. O que parece, quando a gente escuta, é 
que houve muito equívoco, que não era necessário fa-
zer isso. Vamos voltar com tranquilidade, sem paixões, 
e examinar isso com critério. Até porque o mercado 
precisa dessa definição. O enfermeiro não concorre 
com o médico e vice-versa, e assim por diante. Cada 
um tem, com certeza, seu lugar ao sol. Naturalmente, 
vai poder ocupá-lo. Agora, precisamos escutar e tentar 
contemplar um segmento que precisa crescer, definir 
sua atividade sem prejudicar ninguém. Não vai preju-
dicar agrônomo, não vai prejudicar veterinário. Pelo 
contrário. O agronegócio brasileiro deve muito a todos, 
e precisará, com certeza, muito de todos, cada um na 
sua atividade, um complementando o outro, porque 
se não fosse assim num hospital se contratavam ou 
só médicos, ou só enfermeiros, ou tudo isso ou tudo 
aquilo. Não. Existe diferença. Não é a mesma coisa. 
Mesmo que o veterinário ou o agrônomo possa exercer 
a função do zootecnista, o zootecnista não pode fazer 
cirurgia, não pode invadir o campo do veterinário. Não 
estamos aqui confundindo as bolinhas.

Vamos procurar levar adiante esse debate. Aqui, 
claro, é só uma audiência pública, para que se ouça, 
para que se possa ter clareza sobre cada posição. Eu 
achei muito boa essa audiência.

Agradeço a todos os colegas pelo brilhantismo 
do debate. Aos veterinários, pela forma como aborda-
ram sua posição. Parabéns pela organização dentro 
da classe. Maravilha. Assim também as demais cate-
gorias. Por que não? Por que subestimar? Claro que 
o mercado neste momento pode ser mexido com uma 
lei dessa natureza.

A Deputada Andreia Zito apresentou emenda, 
que não foi mencionada por ninguém, por nenhum 
dos críticos ao projeto. De forma inteligente, S.Exa. 
aponta, pelo menos um pouco, a necessidade de que 
alguém, para exercer essa atividade, tenha algum tipo 
de conhecimento, tempo de trabalho, para, então, en-
trar nesse mercado e fazê-lo acontecer.

Diante disso, Sr. Presidente, registramos aqui 
nossa alegria e satisfação, mas queríamos dizer que 

o zootecnista brasileiro está incomodado. E como são, 
digamos assim, peças de um mesmo tabuleiro, agrôno-
mos e veterinários, é importante que conversem e se 
entendam para que ninguém conviva na mesma casa 
sendo espezinhado pelo outro, sufocado pelo outro, 
engolido pelo outro.

Quero citar um dado, e vou-me embora. No último 
concurso do Ministério da Agricultura para zootecnista, 
muitos agrônomos e veterinários se inscreveram. Mas 
sabe quem passou, Sr. Presidente? Somente os zootec-
nistas. Os outros não conseguiram passar. Isso mostra 
que a coisa não caminha muito por esse lado.

Muito obrigado. (Palmas prolongadas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Antes de passar a palavra ao Deputado Wandenkolk 
Gonçalves, quero esclarecer ao Deputado Zequinha 
Marinho que o Dr. Fernando José Ferreira da Silva foi 
chamado como representante do Ministério da Agricul-
tura. A Comissão achou importante ter aqui a palavra 
do Ministério da Agricultura. Ele veio hoje na qualidade 
de representante do Ministério da Agricultura, então, 
o que ele nos trouxe é uma posição do Ministério da 
Agricultura.

Passo a palavra ao Deputado Wandenkolk Gon-
çalves.

O SR. DEPUTADO WANDENKOLK GONÇALVES 
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu gostaria 
de iniciar me apresentando. Muitos que aqui estão me 
conhecem por e-mails, e eu queria dizer que, nos meus 
35 anos de vida pública, sempre me pautei pela ética, 
pelo profissionalismo, e assim num caráter muito de 
justiça. Estou dizendo isso, Sr. Presidente, porque tive 
oportunidade de, por 2 vezes, no Pará, ser Secretário, 
em 2 governos diferentes. Fui Presidente da EMATER, 
sou engenheiro-agrônomo, com muito orgulho, e só 
tenho a minha carteira assinada, em 35 anos, pelo 
serviço de extensão rural. E fui o idealizador, o criador 
e o fundador da Agência de Defesa Agropecuária do 
Estado do Pará, priorizando as categorias de médico-
veterinário e zootecnista.

Por que estou revelando isso? Porque o meu e-
mail, nesses últimos 4 meses, está praticamente sem 
possibilidade de atender a novas mensagens, porque 
a maioria dos estudantes de Zootecnia, do Brasil todo, 
tem mandado alguns recados, a maioria deles desedu-
cados, inclusive. Talvez porque não me conheçam. Qual 
é a minha responsabilidade nesse processo todo? Todo 
final de semana, eu com meus auxiliares de gabinete, 
fazemos um rastreamento na Internet de matérias que 
dizem da importância do nosso mandato e da nossa 
ação parlamentar. No final do ano, em dezembro mais 
precisamente, fazendo um rastreamento desses, en-
contramos o projeto do Deputado Zequinha Marinho. É 
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louvável. Não posso deixar de reconhecer a importân-
cia do Deputado Zequinha Marinho para nós, paraen-
ses, no contexto da sua ação parlamentar. O que me 
causou estranheza no projeto não foi nem a questão 
da reserva de mercado, prerrogativa etc. Nada disso. 
Foi o fato de o projeto não ter passado pela Comissão 
de Agricultura. E o projeto é de caráter conclusivo nas 
Comissões. Ele não vai a plenário. Então minha respon-
sabilidade maior não era como engenheiro agrônomo, 
mas como representante da Comissão de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, da qual, com muito orgulho, 
sou o Primeiro Vice-Presidente. 

Pedi ao Presidente Michel Temer, em ofício, que 
devolvesse o projeto à Comissão de Agricultura, já sob 
a Presidência do Deputado Fábio Souto. O Presidente 
Michel Temer – está aqui o ofício, os senhores podem 
ver, é do dia 17 de fevereiro – disse: “Defiro. Inclua-se 
no despacho tal da Comissão de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, junto com a Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público novo despacho”. Uma 
vez que a apreciação de uma proposição é conclusiva 
pelas Comissões, ele devolvia o projeto à Comissão 
de Agricultura para que ele fosse apreciado.

A partir daí, minha vida tornou-se um inferno. E o 
que eu fiz nesse espaço de tempo, de 17 de fevereiro 
para cá? Eu procurei ouvir. E eu desafio cada entidade 
que está aqui a dizer o contrário. Eu ouvi a academia, 
por meio da UFRA, ouvi os médicos veterinários, e 
quero dizer que ouvi em primeiro lugar os zootecnistas. 
Trouxe o Dr. Walter ao meu gabinete, que é o presi-
dente, e que veio de Minas Gerais. Ele passou um dia 
inteiro comigo me trazendo subsídios. Levei o Dr. Wal-
ter à academia, lá na UFRA, no Estado do Pará, para 
ele fazer uma apresentação para os estudantes sob a 
ótica dos zootecnistas. Fiz um debate na Associação 
dos Engenheiros Agrônomos, e o último debate fiz no 
CONFEA, aqui em Brasília. Está aqui o representante 
do CONFEA, que sabe disso. Eu precisava embasar 
a minha posição.

E quero fazer um registro, não ainda sobre o méri-
to do projeto, mas sobre o mérito da audiência pública. 
Nesses dias, de 17 de fevereiro para cá, eu acho que 
aprendi mais do que nos meus 4 anos de faculdade. 
Tenho pegado lições nessa área que me reciclam, que 
me trazem mais aprendizado, que me trazem mais in-
formações, que melhoram minha qualificação profis-
sional. Essa audiência de hoje é uma referência disso. 
Eu acho que todos nós estamos gratificados pela qua-
lidade dos palestrantes que vieram aqui nos ensinar 
e até nos reciclar – e, claro, entendendo aqueles que 
estão ali nas outras mesas, buscando uma alternativa 
para as suas perspectivas futuras.

Eu poderia muito bem derrubar o projeto logo no 
primeiro momento, arguindo a inconstitucionalidade. É 
um argumento fácil, previsto na Constituição: a lei não 
pode retroagir para prejudicar. Ponto. Isso é matéria 
constitucional. Mas nunca evoquei isso.

Quando foi devolvido o projeto para se escolher a 
relatoria – e eu queria parabenizar o nosso Presidente 
e a assessoria da Casa, através do Moisés – eu avo-
quei para mim a relatoria. E o Presidente, com muita 
inteligência, disse: “Se liberar para V.Exa. poderá ficar 
contaminada a relatoria”. E escolheu um outro Depu-
tado, inclusive da área médica, lá do Piauí, para poder 
trazer esse relatório consubstanciado e com informa-
ções técnicas. E essa audiência pública vem para nos 
trazer mais informações. A Fernanda me cutucou ainda 
agora – a Fernanda é chefe da gabinete do Deputado 
Zequinha Marinho – e me disse: “Viu o trabalho que 
está me dando?” Eu disse: “Não, não é isso, Fernan-
da”. Até porque temos projetos juntos, como a questão 
da flexibilização da terra do meio, projeto meritório do 
Deputado Zequinha Marinho. Fui o único que tive peito 
de enfrentar, registrar e aprovar o projeto na Comissão 
de Meio Ambiente e na Comissão de Agricultura. 

Não se trata de nenhuma disputa política, de 
nenhuma disputa ideológica. Trata-se simplesmente 
de um sentimento de justiça. Podíamos aqui buscar 
várias alternativas. Então, vai ter que mudar a grade 
curricular, na emenda da Deputada Andreia Zito, por-
que ela diz que é a partir da promulgação de lei. E os 
estudantes que ainda têm mais 4 anos? E as prerro-
gativas da grade curricular?

Eu tenho um amigo zootecnista que é uma das 
pessoas que eu mais prezo neste País, que é o Gui-
lherme Missin. Ele me ligou agora mesmo, lá do Pará, 
tentando me orientar, sugerir, enfim, no sentido de 
buscarmos algo que não prejudique as pessoas, as 
famílias e, acima de tudo aquilo em que acreditamos 
quando optamos por nossa profissão.

Quero dizer, mais uma vez, aos senhores que 
os e-mails continuam liberados para sugestão, crítica, 
puxão de orelha para me conduzir no caminho certo. 
Acho que viemos para cá, todos nós, para acertar, para 
colocar as coisas nos eixos, a fim de termos um Brasil 
melhor de se viver, de se trabalhar e de se morar.

Não há problema algum. Só quero dizer que as 
criticas não foram justas, elas foram injustas. Até por-
que vocês nem sabiam qual era a minha posição. Não 
sabiam. Conversassem com o presidente de vocês e 
saberiam qual era a minha posição. Acho que vocês 
não fizeram isso.

Depois de toda a reciclagem que acompanhei, 
com as diversas entidades, e culminando com o debate 
de hoje, vou aguardar a relatoria do Relator. E também, 
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já de pronto, até porque ainda não tenho uma cons-
ciência formada, vou pedir vista do projeto para que 
eu possa, com muita consciência e com muita justiça, 
optar pelo melhor, não só para as profissões, mas para 
o Brasil. Afinal de contas, esse é o meu compromisso 
nesses 4 anos que tenho neste Parlamento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Com a palavra o Deputado Cláudio Diaz.

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO DIAZ – Boa tarde, 
Sr. Presidente, membros da mesa, Srs. Deputados e 
todos os presentes. 

A Comissão de Agricultura, mais uma vez, dá o 
exemplo para o Congresso Nacional de como devem 
ser discutidos todos os assuntos de importância e re-
levância para este País. 

Salvo exceções, são poucas as Comissões que 
permitem que não só este assunto, mas outros, sejam 
discutidos com profundidade, com pessoas que efe-
tivamente conhecem o que estão discutindo e, acima 
de tudo, com um senso de patriotismo.

Esse projeto de lei é polêmico por si só, porque 
veio julgar aqueles que são originários da zootecnia: os 
agrônomos, os veterinários. Com certeza, até os anos 
70, 75, não houve um grande mestre da zootecnia que 
não tenha sido um veterinário ou um agrônomo. 

Entendo que restringir a esses o direito de praticar 
zootecnia é o mesmo que impedir. A própria restrição 
não faz parte do meu senso democrático. 

Eu escutava o Deputado Micheletto, com toda 
a sua sabedoria, falando da questão da cautela, do 
posicionamento de vistas. É importante discutir com 
maior profundidade. Mas o próprio autor da matéria 
encerrou, de forma que me convenceu definitivamente 
sobre o meu posicionamento. Os bons sempre terão 
mercado.

O agronegócio brasileiro, Sr. Presidente, chegou 
onde chegou pela convivência pacífica dos agrônomos, 
veterinários e zootecnistas.

Criar arestas agora, produzir disputa de beleza, 
não é o que vai permitir o crescimento que temos até 
o momento.

Entendo, Sr. Presidente, que poderá, sim, num 
futuro, como as várias áreas da medicina humana evo-
luíram para a sua independência, com a maturação ne-
cessária e com a demanda suficiente, pode-se promover 
a zootecnia a um espaço específico de trabalho. 

Nesse momento é muito cedo, é precipitado es-
tabelecer uma discussão desse nível. Impedir, por 
exemplo, Sr. Presidente, que um veterinário não atue, 
ou um agrônomo, em produção animal é, no mínimo, 
injusto. Impedir que um veterinário ou um agrônomo 
não possa atuar na nutrição e na alimentação animal, 

se a agronomia, por exemplo, na agrostologia ou em 
várias outras áreas, trabalha especificamente nessa 
área é, no mínimo, condenável. 

No melhoramento genético, quanto foi feito por 
agrônomos e veterinários e, até mesmo na formação 
de zootecnistas, que são os mais qualificados hoje 
porque têm especificidade no assunto? 

Na gestão do agronegócio, impedir que o veteri-
nário seja administrador ou agrônomo, não é algo que 
esteja dentro do sistema democrático e de oportunida-
des de trabalho para todos os brasileiros. 

Portanto, aqui se dá uma demonstração de como 
se discute, com liberdade, com a absoluta racionali-
dade e equilíbrio. Mas também não se pode, a partir 
desta audiência pública, estabelecer uma equivocada 
disputa entre agrônomos veterinários e zootecnistas. 
Portanto, ter calma e serenidade neste momento é 
fundamental. Não vamos exacerbar os ânimos daque-
les que buscam ansiosamente o mercado. Se é difícil 
para o agrônomo, é difícil para o veterinário e é difícil 
para o zootecnista. 

E vamos deixar, como disse, no último momento, 
o autor da matéria, enquanto houver bons veterinários 
zootecnistas que eles usem seu mercado; bons agrô-
nomos com especificação em zootecnia, que usem o 
seu mercado. O tempo dará oportunidade e maturi-
dade para se estabelecer essa dissociação, e enfim 
tenhamos a especificidade do trabalho do zootecnista 
reconhecido, mas não com a abrangência que tem, que 
é restritiva àqueles que se formaram em agronomia e 
veterinária. O meu voto será contra, embora eu reco-
nheça a importância da matéria. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Eu gostaria de agradecer ao Deputado Cláudio Diaz.

O último inscrito é Deputado Luis Carlos Heinze, 
que não está presente. 

Para concluir e democratizar o nosso debate, 
eu gostaria de franquear a palavra mais uma vez aos 
membros da Mesa, se quiserem fazer alguma conside-
ração. A Dra. Célia já me disse em primeira mão que 
gostaria de falar. Peço aos senhores que se atenham 
ao prazo de 3 minutos, já que daqui a pouco terá iní-
cio a Ordem do Dia.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Tem a palavra o Deputado Waldemir Moka.

O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA – Sr. Pre-
sidente, eu presenciei o início desse debate. Lamen-
tavelmente a mãe da minha chefe de gabinete faleceu 
hoje e tive de cumprir com a obrigação de ir lá, e por 
isso mesmo não me inscrevi.
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Tenho acompanhado esse projeto do Deputado 
Zequinha e me lembro de que a sua chefe de gabi-
nete demonstrava grande preocupação, não com o 
conteúdo, mas que isso pudesse realmente trazer 
para a Comissão um debate que caracterizasse algu-
ma disputa política. Porque, na verdade, o Pará tem 2 
grandes representantes nesta Comissão, o Deputado 
Wandenkolk Gonçalves e o Deputado Zequinha Mari-
nho. Pelo que vi no final, meu amigo Deputado Zequi-
nha Marinho, penso que, longe de criar uma disputa, 
o seu projeto trouxe para esta Comissão uma discus-
são importante. Criou-se um curso de zootecnia, há 
muitos jovens que anseiam por essa profissão, o que 
ensejou um projeto.

Agora, eu penso que essa reflexão tem de ficar 
aqui nesta Comissão em relação ao fato de cursos 
serem criados sem a preocupação de delimitar espa-
ços de atuação. Eu tenho um irmão que é engenheiro 
agrônomo. Está aqui o Presidente do Conselho Regio-
nal da Medicina Veterinária do Mato Grosso do Sul, 
Dr. Sebastião dos Reis, um dos médicos veterinários 
mais respeitados do meu Estado e que tem uma atua-
ção muito importante. Acho que essa é a reflexão que 
devemos fazer. É evidente que hoje, para os cursos 
de veterinária e de agronomia, que têm na sua grade 
curricular a cadeira de zootecnia, não há como real-
mente cercear o exercício. Talvez se devesse pensar, 
com o tempo, alguma coisa que pudesse caracterizar 
no futuro e como vamos resolver a situação. 

Meu caro Deputado Zequinha Marinho, longe de 
achar que o seu projeto possa criar algum embaraço, 
quero que V.Exa. se sinta realmente um vitorioso por 
ter trazido um assunto importante. A verdade é que 
estão aqui presentes os membros tanto da agronomia 
quanto da medicina veterinária, que estão deixando 
muito claro que a discussão não se vai esgotar por aí 
e, evidentemente, nenhum deles acha que a forma de 
resolver seria essa.

Para encerrar, Sr. Presidente, eu gostaria de di-
zer que não tenho como votar a favor do projeto do 
Deputado Zequinha Marinho, mas quero realmente re-
conhecer que esta Comissão, a partir de agora, deve 
ter o compromisso com os zootecnistas de encaminhar 
uma  solução que, no futuro, possa atendê-los.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Muito obrigado, Deputado Moka.

Para concluirmos o nosso debate, vou dar a pa-
lavra ao Dr. Fernando, depois à Dra. Célia e, para con-
cluir, ao Dr. Josélio. Peço a V.Sas. que se restrinjam 
a 2 minutos.

Esta Presidência cede a palavra aos nobres par-
ticipantes, por 3 minutos, para a réplica, conforme 
solicitado.

Com a palavra o Dr. Fernando.
O SR. FERNANDO CESAR JULLIATI – Senho-

ras e senhores, Exmo. Sr. Presidente da Mesa, após 
ampla reflexão do debate aqui realizado, talvez tenha 
ficado marcante, pelas várias falas proferidas, a ques-
tão de algum sombreamento.

Devemos deixar claro que esta questão do som-
breamento, no meu conceito profissional, é algo de 
amplo debate entre as categorias da engenharia.

Recentemente, o nosso Conselho Federal, por 
meio de uma decisão plenária dos conselheiros fede-
rais, colocou a engenharia ambiental dentro da cate-
goria civil. E sabemos que o engenheiro químico tem 
atribuição na área ambiental; o engenheiro agrônomo, 
na florestal; e vários outros.

Então, a zootecnia, como foi amplamente colo-
cada, nasceu de duas opções de profissões mães: a 
medicina veterinária e a agronomia. E ela buscou com-
petência. Hoje sabemos que temos zootecnistas de 
ampla aptidão, formação e competência no mercado. 

O nosso nobre Deputado acabou de dizer que 
num concurso recente do Ministério da Agricultura fo-
ram aprovados muitos zootecnistas, talvez a maioria, 
ou talvez a totalidade – não sei o resultado. De qualquer 
forma é porque houve uma preparação desses jovens. 
E com a formação que tiveram no banco escolar eles 
estavam devidamente preparados para galgar este 
degrau e alcançar sua satisfação profissional.

Quero voltar à minha fala. Não podemos nunca 
esquecer que muitos jovens virão, não só os zootecnis-
tas, mas veterinários e agrônomos, que buscaram essa 
atribuição, essa formação na atividade zootécnica. E 
poderão amanhã também, num concurso do Ministério 
da Agricultura, ser contemplados com uma vaga, ou 
em outro concurso de uma empresa privada.

Na realidade, competência se estabelece com 
formação profissional. Hoje o nosso MEC e o CON-
FEA estão de mãos dadas, justamente para, dentro 
das categorias da engenharia, entender que forma-
ção, flexibilização e disciplinas no conteúdo do pro-
fissional se adquirem tanto na graduação quanto na 
pós-graduação.

No Brasil, proliferam em muitas escolas os cursos 
de especialização em agropecuária. A Universidade 
Federal de Lavras tem mais de 60 cursos de especiali-
zação que atendem hoje à demanda dos profissionais, 
seja da veterinária, da agronomia, da zootecnia.

Então, formação e competência se adquirem, por-
que, logicamente, não é um projeto de lei que vai-nos 
brindar ou trazer satisfação para uma determinada ca-
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tegoria, em detrimento das outras. É justamente o que 
foi falado aqui pelo nobre Deputado: competência.

Então, Deputado, peguei das suas palavras essa 
mensagem. E logicamente entendemos que as profis-
sões evoluem. Na engenharia temos hoje a engenharia 
biomolecular, a engenharia mecatrônica. Dessa forma, 
as profissões estão sendo criadas. E onde serão colo-
cados esses profissionais? Eles serão alocados pela 
sua competência e pela sua formação.

Encerro minha fala, Sr. Presidente, dizendo que 
um projeto de lei não pode restringir a competência e 
a formação de cada profissional.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Gostaria que os 2 últimos participantes, o Dr. Josélio 
e a Dra. Célia, se limitassem ao tempo de 5 minutos, 
porque já começou a Ordem do Dia no plenário.

Com a palavra a Dra. Célia.
A SRA. CÉLIA REGINA ORLANDELLI CAR-

RER – Senhores, farei apenas algumas considerações. 
Acho que já foi falado aqui por algumas pessoas, por 
alguns Deputados, e eu sugiro, Deputado Fábio, que 
tenhamos outras oportunidades de expressar a po-
sição da zootecnia. Entendo perfeitamente que hoje 
houve um desequilíbrio muito grande, pelo fato de tra-
zermos os nossos colegas agrônomos e veterinários 
e apenas nós tivemos oportunidade de estar falando 
pela zootecnia. 

Gostaria de esclarecer alguns pontos. O Depu-
tado Moacir Micheletto levantou a questão da consti-
tucionalidade do projeto. Houve um parecer, anterior 
à vinda para a Comissão da Agricultura, da própria 
CCJ. Como o projeto ia tramitar apenas pelas 2 Co-
missões, a CCJ já se manifestou. Gostaria de deixar 
claro que ela se manifestou pela constitucionalidade 
do projeto de lei. 

Acho que é possível, é pertinente estarmos de-
batendo porque não estamos tratando de uma questão 
casual ou inoportuna. É muito oportuno estarmos de-
batendo porque é uma necessidade estarmos aperfei-
çoando as questões de trabalho do zootecnista. 

Com relação a algumas falas aqui hoje – e me 
reporto ao que o Dr. Fernando falou -, com certeza a 
zootecnia é uma dessas profissões que derivou da 
engenharia agronômica, como a veterinária também. 
Nos seus primórdios era o agrônomo que fazia isso 
tudo. Como temos hoje engenheiro de pesca, enge-
nheiro agrícola, engenheiro florestal. Agora, qual é a 
outra profissão? O engenheiro agrônomo em algum 
momento pode se intitular engenheiro agrônomo e 
engenheiro florestal simultaneamente fazendo apenas 
engenharia agronômica? Ele pode se habilitar a ser 

engenheiro agrônomo e engenheiro agrícola porque 
fez engenharia agronômica? 

Essa é a distorção principal desta lei, meus cole-
gas. Como é que damos uma habilitação profissional a 
uma pessoa que realizou um outro curso superior, que 
é a engenharia agronômica ou a medicina veterinária? 
O Deputado Zequinha Marinho usou uma expressão 
que acho que se encaixa muito bem: como se trabalha 
com a questão do pague 1 leve 2. É impossível isso. 

Trabalhar na contemporaneidade, na evolução 
da ciência, nas necessidades que a agropecuária tem 
hoje em dia de especialização, tudo isso é importante. 
Alguns colegas falaram sobre da necessidade de con-
tinuarmos o aprimoramento profissional; sobre o fato 
de que a graduação não esgota por si só o conheci-
mento da área.

Faz muita diferença na graduação ter 500 horas 
ou ter 4 mil horas de um assunto. É claro que isso é 
diferente! Se você vai sair depois para uma especiali-
zação futura tem um caminho menor a percorrer se já 
se tem 4 mil horas ao invés de 500 de uma área. 

Eu, por exemplo, tenho um mestrado em agrono-
mia, nem por isso estou brigando para ser habilitada 
em agronomia. Porque se formos olhar a competência, 
sou zootecnista de formação mas tenho uma pós-gra-
duação na área de agronomia. Isso não me dá direito 
de ser agrônoma, nem é isso que estou pleiteando. O 
conhecimento, a apropriação do conhecimento é irres-
trita a qualquer uma das áreas. Houveram depoimentos 
de alguns Deputados dizendo que são engenheiros 
agrônomos e que fizeram o seu mestrado ou doutora-
do em economia, em qualquer outra área. 

Apropriação do conhecimento em zootecnia, 
apropriação do conhecimento. Na universidade esse 
é o princípio básico. A zootecnia não vai ficar restrita, 
não vai ser impossível ao agrônomo ou ao veterinário 
estudarem zootecnica. Isso é, desculpem-me, uma 
ingenuidade vocês acharem que é isso que estamos 
pedindo. Não é isso que estamos pedindo. A ciência, o 
conhecimento é de domínio público, as pessoas vão lá 
e têm acesso a esse conhecimento. Estamos falando 
de habilitação profissional.

O PL nº 2.824 faz a correção de uma questão 
absolutamente equivocada. Como é que se habilita 
profissionalmente como zootecnista uma pessoa que 
não está preparada para isso, que não fez esse curso 
superior? Ela é habilitada em agronomia ou veterinária. 
Dentro da agronomia ou da veterinária vai continuar 
estudando zootecnia, tudo bem. O mercado depois 
vai definir se o melhor profissional para atuar dentro 
da produção animal é o veterinário, o agrônomo ou o 
zootecnista. Com certeza não temos medo nenhum da 
competência. A zootecnia se instalou por competência, 
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porque se fôssemos depender de alguma corporação 
para nos defender estávamos perdidos, haja vista a 
defesa do Conselho Federal de Medicina Veterinária, 
que nos abriga como zootecnistas, feita absolutamen-
te contrária a nossa solicitação, sendo que não houve 
nenhuma discussão no próprio Conselho Federal que 
nos representa chamando os zootecnistas para deba-
ter esse assunto. 

Como é que hoje o Conselho Federal faz uma 
defesa aqui contra a zootecnia se isso não foi debatido 
dentro do Conselho Federal de Medicina Veterinária? 
Essa é a situação que vivemos, senhores. É sobre isso 
que eu gostaria que os senhores levassem: alguns 
momentos. Sei que os senhores têm uma atribulação 
enorme, há mil coisas esperando, mas, por favor, dete-
nham-se e invistam uma parte do seu tempo, avaliem 
isso com cuidado. Não estamos falando de apropria-
ção ou de exclusão de ciência de ninguém. Esse é um 
princípio universal. Eu estou na universidade, minha 
vida foi na universidade Seria uma loucura estar di-
zendo aqui que vamos restringir ciência a quem quer 
que seja. A ciência está aí para todos. O que nós es-
tamos falando é de habilitação profissional. Nós não 
podemos ter o pague 1, leve 2. É um absurdo que, 40 
anos depois da promulgação dessa lei, esse princí-
pio esteja valendo. Essa lei foi feita num momento em 
que não existiam os zootecnistas formados. Quarenta 
anos depois nós temos 20 mil zootecnistas e, a partir 
do ano que vem, 5 mil egressos de cursos de zootec-
nia no Brasil. Não estamos falando de qualquer coisa, 
de um grupamento pequeno, de uma coisa qualquer 
Não é isso! Trata-se de um grupamento profissional 
estabelecido, competente e que está buscando o seu 
espaço, como zootecnista, como caracterização pro-
fissional. Não estamos falando da ciência zootecnia. 
Essa, sim, é a interface do agrônomo, do veterinário e 
do zootecnista e dos profissionais que limitam na área. 
Estamos falando de habilitação profissional.

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas prolonga-
das.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Piau) – 
Eu queria também, para as suas considerações finais, 
passar a palavra ao Dr. Josélio.

O SR. JOSÉLIO DE ANDRADE MOURA – Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, realmente foi um debate 
enriquecedor. Mas, nessas considerações finais, eu 
tenho 2 ou 3 pontos importantes a considerar. Primei-
ro, o Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia e o Conselho Federal 
de Medicina Veterinária são 2 autarquias que não 
são órgãos de defesa da profissão nem de veteriná-
ria, nem de zootecnia e nem agronomia. O Conselho 
é uma autarquia pública e é um órgão de fiscalização 

do exercício profissional. É um tribunal ético, não é ór-
gão de defesa. Os órgãos de defesa profissional e de 
representatividade são as sociedades e associações, 
como está aqui a Associação Brasileira de Zootecnia. 
Eu represento, como Presidente, a Sociedade Brasileira 
de Medicina Veterinária. Então, como órgão de defesa 
profissional, a Mesa aqui está em perfeita equilíbrio: 1 
representante da zootecnia e 1 da veterinária – falta 
a FAEAB, que deveria estar aqui à mesa, que é a Fe-
deração das Associação dos Engenheiros Agrônomos 
do Brasil. (Palmas.)

Feita essa consideração – agradeço os aplausos 
aos estudantes -, Deputado Zequinha Marinho, faço 
somente uma correção: V.Exa. foi brilhante na sua apre-
sentação, muito eloquente. Agora, falta V.Exa. escolher 
um pouquinho a fonte da sua informação. V.Exa. men-
cionou que no concurso feito pelo Ministério da Agricul-
tura, para vagas de zootecnia, houve concorrência de 
agrônomos, médicos veterinários e zootecnistas e que 
só foram aprovados os zootecnistas. Isso não corres-
ponde à inteireza da verdade. O edital de convocação 
do último concurso diz que os zootecnistas só pode-
riam ser os diplomados em Zootecnia. E eu, à conta 
disso, levei muito puxão de orelha porque não fiz uma 
representação na Justiça para corrigir esse erro que os 
zootecnistas colocaram, desrespeitando a sua própria 
legislação, a Lei nº 5.550. Eles deveriam ter respeito à 
lei que estabelece o exercício profissional deles. En-
tão, os veterinários e os agrônomos não concorreram 
a essas vagas. É apenas um reparo.

Uma outra coisa: medo de competência. Na rea-
lidade, não é isso. As pessoas querem entrar no mer-
cado, um mercado que é cada vez mais competitivo. 
Na década de 70 uma vaca custava um tostão. Hoje 
custa 100 milhões. Mais ainda: vaca que dá como tro-
co um carro. Quer dizer, para entrar num mercado de 
melhoramento zootécnico tem que ser competente, 
como é competente a Profa. Dra. Célia Regina, que 
terminou o curso de Zootecnia, fez um mestrado, um 
doutorado em zootecnia. A mesma coisa acontece com 
o nosso representante Júlio Barcellos, que, a propósito, 
é mestre em Zootecnia, Doutor em Zootecnia. Para se 
exercer a profissão com competência, seja de veteri-
nário, seja de agrônomo, seja de médico, tem que ter 
competência. O médico quando se forma tem que fazer 
Residência 1, Residência 2 Residência 3, mestrado, 
doutorado etc. Quer dizer, tem que seguir estudando. 
Não são essa horas de graduação que formam o pro-
fissional. Para exercer a profissão ele tem que ir para 
as especialidades. 

Um outro aspecto que eu queria mencionar – e 
não posso deixar de passar isso, porque a Dra. Célia 
Regina até repetiu: não é na base do creme dental, do 



21656 Quinta-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2009

leve 2 e pague 1. Não é assim! Nós estamos falando 
de profissões respeitáveis da agronomia, zootecnia e 
veterinária. O Júlio Barcelos é zootecnista, mas é doutor 
zootecnista. Ele não faz clínica de pequenos animais, 
nem de grandes animais, nem faz epidemiologia. Hoje 
cada profissional tem que seriamente procurar a sua 
especialização, e não sair por aí atirando por tudo que 
é lado. Não é essa a expressão correta. E isso tam-
bém não é produto de beleza: leve 2 e pague 1. São 
profissões que amam o agronegócio e vão fazer todo 
o possível para tornar este País extremamente grande. 
Essa que é a nossa responsabilidade. 

E só encerrando, Deputado, quero dizer que gostei 
desta frase: “Você deixaria um dentista fazer uma cirur-
gia no seu coração?” Eu acho que se alguma pessoa 
apaixonada morder algum coração deve procurar um 
dentista. Senão, procure um veterinário, que resolve! 
Obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Piau) – Eu 
combinei aqui para encerarmos, na verdade,...

O SR. DEPUTADO ZEQUINHA MARINHO – Sr. 
Presidente,...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Piau) – 
Pois não, Deputado Zequinha, pela ordem.

O SR. DEPUTADO ZEQUINHA MARINHO – Sr. 
Presidente, pela ordem, eu queria solicitar ao Dr. Fer-
nando, representante do Ministério da Agricultura, um 
esclarecimento quanto a essa questão do concurso – 
concorrente oriundos da zootecnia, da agronomia e da 
veterinária. A informação que nós temos é que foi da 
forma como colocamos aqui. Eu queria que, se fosse 
possível, o senhor, por gentileza, se manifestasse em 
relação ao penúltimo concurso, só para retificar essa 
informação.

O SR. FERNANDO JOSÉ FERREIRA DA SILVA 
– Na realidade, houve uma equipe da Comissão de 
Concurso, porque pelo edital, às vagas que concorriam 
para as atividades da zootecnia, somente concorreram 
os zootecnistas. Houve um erro da Comissão.

(Manifestação no plenário.)

O SR. FERNANDO JOSÉ FERREIRA DA SILVA 
– Não, não concorreram.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Piau) – Va-
mos ouvir. Eu gostaria que o silêncio permanecesse. 

Por favor, continue, Dr. Fernando.
O SR. FERNANDO JOSÉ FERREIRA DA SILVA 

– Efetivamente não concorreram, somente os zootec-
nistas. Houve um equívoco. Mas, efetivamente, ninguém 
entrou com uma ação contra o ato da Comissão, e o 
concurso realizou-se.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Piau) – 
Muito bem. Eu negociei aqui com a Dra. Célia Regina, 

porque o Dr. Rafael foi citado e pediu 30 segundos para 
responder. E, evidentemente, se a Dra. Célia achar por 
bem, ela poderá ter a tréplica.

Então, com a palavra o Dr. Rafael.

O SR. DEPUTADO ZEQUINHA MARINHO – Eu 
queria ficar com o seu e-mail, porque depois eu que-
ro repassar essas informações detalhadas, tanto o de 
V.Exa. quanto o do Sr. Josélio Moura. Não vamos ficar 
aqui discutindo. Isso aqui é uma audiência pública, um 
debate. Não é nada mais do que isso. É só para escla-
recimento. Mas nós temos algumas informações que 
eu gostaria de repassar aos 2. Por gentileza, deixe-
nos seus e-mails.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Piau) – 
Muito bem. Com a palavra o Dr. Rafael Gianella. 

O SR. RAFAEL GIANELLA MONDADORI – De-
putado Paulo, agradeço a oportunidade. Eu não iria me 
manifestar, mas como o Conselho Federal foi citado, 
terei de fazê-lo. No Conselho Federal existe uma ple-
nária e nesse Conselho Federal existem zootecnias 
representando um percentual de 10%. Como se pode 
ver, temos 90 mil médicos veterinários e 11 mil zootec-
nistas. Portanto, 10% dos zootecnistas, dos membros 
da plenária do Conselho Federal são zootecnistas. E 
o que estou trazendo aqui é o papel do Conselho Fe-
deral de Medicina Veterinária, que é o de defender a 
sociedade, não defender classe, como bem falou Dr. 
Josélio.

Na opinião do Conselho Federal de Medicina Ve-
terinária, como foi dito na maior parte do que apresentei 
aqui, é que esse projeto prejudicará, como abordado 
por diversos Deputados, o agronegócio e a economia 
brasileira. 

Não estamos defendendo uma profissãozinha A, 
B ou C, estamos aqui trabalhando com agronegócio 
brasileiro. Dessa forma, vai prejudicar o agronegó-
cio e a exportação. Então, esse é o papel do Conse-
lho Federal de Medicina Veterinária. (Palmas.) O SR. 
PRESIDENTE (Deputado Paulo Piau) – Obrigado, Dr. 
Rafael Gianella. Pergunto à Dra. Célia Regina Orlan-
delli se gostaria de usar a tréplica, para encerrarmos 
nossa reunião.

O SR. DEPUTADO ZEQUINHA MARINHO – Que-
ria fazer uma pergunta, Sr. Presidente: a zootecnia está 
filiada a esse mesmo Conselho, Dr. Rafael?

O SR. RAFAEL GIANELLA MONDADORI – 
Sim.

O SR. DEPUTADO ZEQUINHA MARINHO – 
V.Sa. também representa os zootecnistas neste Con-
selho? (Pausa.) 

O SR. RAFAEL GIANELLA MONDADORI – 
Sim.
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O SR. DEPUTADO ZEQUINHA MARINHO – Mui-
to bem, obrigado. (Palmas.)

Então, realmente precisa mudar.
A SRA. CÉLIA REGINA ORLANDELLI CAR-

RER – Eu acho, Deputado, que é justamente nesta li-
nha. Quer dizer, temos hoje uma representação de um 
Conselho, ao qual estamos afiliados, pagamos essa 
representação. E se fossem esses 10% de debate, eles 
deveriam ter ocorrido com os 10% dos zootecnistas 
que hoje fazem parte desse Conselho. 

Espero, Dr. Rafael, que ao falar “profissãozinha” 
V.Sa. não tenho se referido à zootecnista. Espero que 
não tenhamos que partir para esse tipo de debate, 
porque até agora acho que correu muito bem. 

Agradeço a oportunidade, Deputado, de estar 
aqui representando a zootecnia e gostaria de franque-
ar essa possibilidade de esses debates se ampliarem 
a quem quer que seja. Muito obrigada. (Palmas pro-
longadas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Piau) – 
Para encerrar, gostaria de agradecer a toda esta Mesa 
a presença e cumprimentar o Deputado Zequinha Ma-
rinho, autor deste projeto, e também o Deputado Wan-
denkolk Gonçalves, que, na sua intenção de ampliar 
o debate, trouxe para este plenário hoje essa riqueza 
de informação.

Então, que todos se sintam contemplados. O de-
bate não se encerra aqui, ele continua. 

Vou encerrar essa reunião, antes, porém, convoco 
os Srs. Deputados para reunião deliberativa, amanhã, 
quarta-feira, às 10h, no plenário 6. 

Está encerrada a presente reunião. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,  
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

CAPADR

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Décima Sexta Reunião Ordinária (Audi-
ência Pública) realizada em 12 de maio de 2009.

Às quatorze horas e quarenta e três minutos do 
dia cinco de maio de dois mil e nove, reuniu-se a Co-
missão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e De-
senvolvimento Rural, no Plenário 6, do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senho-
res Deputados Fábio Souto – Presidente; Wandenkolk 
Gonçalves, Luis Carlos Heinze e Nelson Meurer – Vi-
ce-Presidentes; Abelardo Lupion, Benedito de Lira, 
Celso Maldaner, Dilceu Sperafico, Duarte Nogueira, 
Humberto Souto, Jairo Ataide, Luciana Costa, Moacir 
Micheletto, Moises Avelino, Moreira Mendes, Nazare-
no Fonteles, Onyx Lorenzoni, Vitor Penido e Waldemir 
Moka – Titulares; Afonso Hamm, Betinho Rosado, Car-

los Alberto Canuto, Lázaro Botelho, Marcos Montes, 
Mário Heringer, Paulo Piau e Veloso – Suplentes. Com-
pareceram também os Deputados Átila Lira e José 
Carlos Vieira, como não-membros. Deixaram de com-
parecer os Deputados Anselmo de Jesus, Antônio 
Andrade, Assis do Couto, Beto Faro, Cezar Silvestri, 
Dagoberto, Fernando Coelho Filho, Flávio Bezerra, 
Homero Pereira, Leandro Vilela, Leonardo Vilela, Lira 
Maia, Luiz Carlos Setim, Odílio Balbinotti, Osvaldo 
Reis, Pedro Chaves, Tatico, Valdir Colatto, Waldir Ne-
ves, Zé Gerardo e Zonta. O Presidente, Deputado 
Abelardo Lupion, declarou abertos os trabalhos, cum-
primentou a todos e esclareceu que a reunião se des-
tinava a “Discutir a forma atual do registro genealógico 
no Brasil, nos termos do PL 7.210/2006” Na sequência, 
o Presidente convidou, para compor a Mesa, os expo-
sitores: Dr. Felipe José de Carvalho Corrêa – Coorde-
nador de Produção Integrada da Cadeia Pecuária da 
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Coo-
perativismo do MAPA; José Olavo Borges Mendes – 
Presidente da Associação Brasileira dos Criadores de 
Zebu – ABCZ, representante da Associação dos Cria-
dores de Brahman do Brasil – ACBB e da Associação 
Brasileira dos Criadores de Gir leiteiro; e Paulo Afonso 
Schwab – Presidente da Associação Brasileira de Cria-
dores de Ovinos – ARCO. Dando seguimento, o Pre-
sidente esclareceu as regras a serem seguidas duran-
te os trabalhos e franqueou, inicialmente, a palavra ao 
Senhor Felipe José, que falou que na parte do projeto 
que fala das características, o padrão racial já contem-
pla essas características e critérios dentro do padrão 
regional. Em seguida, falou o Senhor José Olavo que 
a ABCZ tem 75 anos de existência, que são delegados 
do MAPA para fazer o registro genealógico dos zebu-
ínos do Brasil. Na sequência, passou a palavra ao su-
perintendente técnico da ABCZ, senhor Luiz Antonio 
Josahkian. Este falou que os zebuínos são originários 
da Índia e Paquistão, que as últimas importações da-
tam de 1962 e os embriões de 2008, que hoje 80% 
dos genes da população do Brasil é de zebuínios e 
que existem 29 órgãos integrados dentro da ABCZ, e 
citou os nomes das raças zebuínas: Nelore, Guzwerá, 
Brahman, Gir, Indubrasil, Nelore mocha, Tabapoã, Sin-
di e Cangaiam, menos comun. Falou de quase nove 
milhões de animais inscritos no registro genealógico, 
o maior acervo do mundo, que tem o maior programa 
de melhoramento genético de zebuínos, que são mo-
delo para outros países. Falou que soluções regionais 
devem existir mais focadas no global, que o padrão 
racial pode e deve ser único em regiões diferentes e 
que se fragmentar o processo perde essa visão. Nes-
se momento, o deputado Abelardo Lupion passou a 
condução dos trabalhos para o deputado Fábio Souto. 
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Continuou o Senhor Luiz Antonio, dizendo que a pro-
posta poderia levar a bancos de dados fragmentados 
e a um isolamento genético. Ressaltou ainda que po-
deria haver perda das comparações, redução da visão 
das diferenças e aumento de custos. Falou, em segui-
da, o Senhor Paulo Afonso, que a ARCO existe há 75 
anos, que trabalham com 23 raças e está entrando 
mais uma nova, que a Associação existem em 21 es-
tados e no DF, com 107 técnicos para atividade de 
inspetoria. Afirmou que importamos 60% da carne que 
consumimos, que hoje existem cerca de 130.000 ven-
tres de carneiros, e no registro tem mais de 1.322 ani-
mais. Enfatizou a importância da união das organiza-
ções e que se fracionarem terão pouca expressividade. 
Disse que 95% do abate é clandestino e que estamos 
dentro da informalidade. Falou na necessidade de mais 
políticas para desenvolver esse segmento que hoje 
tem 500 gramas/habitante/ano e precisa passar para 
4 ou 4,5 quilos/ano. Disse que o registro é um patri-
mônio dos estados. Logo após, falou o deputado Be-
tinho Rosado que parabenizou a ABCZ e a ARCO. 
Sugeriu ao deputado Marcos Montes retirar essa ques-
tão das características regionais e a estória dos gatos. 
Disse que a proposta é a quebra do monopólio criado, 
que a lei não obriga que todos estejam abrigados den-
tro da mesma associação e que é preciso que elas 
negociem com as outras, que quer um processo mais 
democrático e que possa formar um grande colegiado 
que defina o destino dessas raças, que o projeto foi 
motivado pela situação dos ovinos do Nordeste em 
2006, que a ausência absoluta das associações de 
ovinos mostrou que a situação se modificou. Nesse 
momento, o Presidente, deputado Fábio Souto, passou 
a presidência para o deputado Abelardo Lupion. Ato 
contínuo, o Presidente passou a palavra para o relator 
do Projeto em discussão, deputado Marcos Montes, 
que falou que era inegável a boa vontade no sentido 
de alcançar patamares da ovinocultura dentro do ce-
nário nacional e alertou que iria elaborar um relatório 
para dar ao setor da ovinoculltura o mesmo crescimen-
to que a bovinocultura tem no País. Falou, na sequên-
cia, o Presidente, que o deputado Betinho Rosado 
estava defendendo seu pleito e que a partir do mo-
mento que o projeto fosse aprovado iria se quebrar um 
sistema. Disse que qualquer mudança pode modificar 
uma entidade que existe há 75 anos e que não con-
seguiam achar um meio de mudar o que estava dando 
certo, porque não querem que a entidade tenha esse 
prejuízo. Falou, em seguida, o deputado Paulo Piau 
que entende a preocupação do deputado Betinho Ro-
sado, mas acha que tudo que divide, enfraquece. Dan-
do andamento, falou o deputado Benedito de Lira que 
a mortalidade é enorme para a ovinocultura e que o 

Ministério da Agricultura deveria se preocupar mais 
com isso, que o Projeto traz uma novidade, mas acha 
que se houvesse algum problema com essas duas 
associações, em relação aos registros, os produtores 
já saberiam, que as duas estão cumprindo muito bem 
o seu papel. Em seguida, falou o deputado Afonso 
Hamm que só na ovinocultura existem 25 raças e que 
se o projeto passasse seriam mais de vinte e quatro 
entidades, que é inaceitável que não tenhamos um 
programa de ovinocultura e uma política setorial. Por 
fim, provocou para que se realizasse uma audiência 
com o deputado Betinho Rosado, para discussão de 
uma política estruturante que vá além do controle e 
das análises do registro genealógico. Na seqüência, 
falou o deputado Moisés Avelino que a ABCZ está re-
alizando um excelente trabalho. Logo após, falou o 
deputado Paulo Piau, parabenizando o presidente da 
ABCZ. Falou, em seguida, o senhor Paulo que o regis-
tro genealógico é do MAPA, que existe normatização, 
que o acervo genético pertence ao estado, que o gran-
de gargalo está na parte do conhecimento e na dificul-
dade de encontrar técnicos, que é preciso urgente 
conhecimento, extensão rural e políticas que definam 
o setor, e que não é transferindo essa função que va-
mos mudar isso. Dando andamento, falou o Sr. Luiz 
Antônio. Logo em seguida, o deputado José Carlos 
Vieira falou que o projeto trata também de animais que 
não tem registro genealógico, o que tem criado dificul-
dades para o Brasil participar de vários eventos inter-
nacionais. Falou, na sequência, o deputado Átila Lira, 
que o projeto atualiza a lei e dá uma amplitude, per-
mitindo que outras instituições possam cuidar de outras 
raças. Falaram, em seguida, o deputado Betinho Ro-
sado, o senhor Felipe, mais uma vez os deputados 
Betinho Rosado, Benedito de Lira e Átila Lira. Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a pre-
sença de todos e encerrou os trabalhos às dezessete 
horas e dez minutos. O inteiro teor foi gravado, pas-
sando as notas taquigráficas a integrarem o acervo 
documental desta reunião. E para constar, eu, Moizes 
Lobo da Cunha, lavrei a presente Ata, que por ter sido 
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Depu-
tado Fábio Souto, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-
pion) – Declaro aberta a presente reunião de audi-
ência pública da Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara 
dos Deputados, convocada para discutir a forma atual 
do registro genealógico do Brasil, nos termos do PL 
nº 7.210, de 2006.

Esta reunião foi proposta pelos Deputados Beti-
nho Rosado e Fernando Coelho Filho.
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Foram convidados para participar desta reunião 
os Srs. Felipe José de Carvalho, Coordenador de Pro-
dução Integrada da Cadeia Pecuária da Secretaria de 
Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo do 
MAPA, a quem convido para compor a Mesa; José Olavo 
Borges Mendes, Presidente da Associação Brasileira 
dos Criadores de Zebu – ABCZ e representante da As-
sociação dos Criadores de Brahman do Brasil – ACBB, 
o qual também convido para compor a Mesa; Paulo 
Afonso Schwab, Presidente da Associação Brasileira 
dos Criadores de Ovinos – ARCO, a quem convido 
para compor a Mesa.

Foram convidados mas não comparecerão os 
Srs. Valdomiro Poliselli Júnior, Presidente da Associa-
ção Brasileira dos Criadores de Dorper; José Paz de 
Melo, representante da Associação dos Criadores de 
Ovinos Soinga do Brasil – ACOSB; Álvaro Lins Borba, 
Presidente da Associação Brasileira de Santa Inês – 
ABSI; José Amauri Dimarzio, Presidente da Associação 
dos Criadores de Brahman do Brasil – ACBB; e Sílvio 
Queiroz Pinheiro, Presidente da Associação Brasilei-
ra dos Criadores de Gir Leiteiro – ABCGIL, que serão 
representados pelo presidente da ABCZ.

Informo aos Srs. Parlamentares que os expo-
sitores terão o prazo de 15 minutos, prorrogáveis a 
juízo da Comissão, não podendo ser aparteados. Os 
Parlamentares inscritos para interpelar os expositores 
poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da ex-
posição pelo prazo de 3 minutos, tendo o interpelado 
igual tempo para responder, facultadas a réplica e a 
tréplica pelo mesmo prazo, vedado ao orador interpe-
lar qualquer dos presentes.

Dando início à audiência, passo a palavra ao 
Sr. Felipe José de Carvalho, Coordenador de Produ-
ção Integrada da Cadeia Pecuária da Secretaria de 
Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo do 
Ministério da Agricultura e Pecuária, pelo prazo de 15 
minutos.

O SR. FELIPE JOSÉ DE CARVALHO – Primei-
ramente, eu gostaria de cumprimentar o Presidente 
da Mesa, os demais Parlamentares presentes, e de 
agradecer o convite. Acredito que não vou necessitar 
dos 15 minutos que me foram dados, pois serei bem 
pontual na análise dos documentos que nos foram 
repassados.

Com relação à proposta do nobre Deputado Be-
tinho Rosado, entendemos que o texto que S.Exa. 
menciona como sujeito à modificação, até determi-
nado momento é de interesse da Casa. Há uma ou-
tra parte do texto que se refere às características e 
aos critérios regionais. É de nosso entendimento que 
isso já está subentendido na legislação existente e 
não haveria necessidade desse texto, porque poderia 

haver entendimento dúbio, uma mesma raça poderia 
ter mais de um padrão racial, quando, na verdade, é 
de nosso conhecimento que o padrão racial de uma 
determinada raça consta do Regulamento do Regis-
tro Genealógico das associações hoje existentes e já 
contempla essas características e critérios regionais. 
Mas estamos abertos a estudos e outros questiona-
mentos com relação a essa parte do texto colocada 
para modificação.

Com referência ao texto do Deputado José Carlos 
Vieira, DEM-SC, entendemos que a função primordial 
do Ministério é contemplar a questão da pecuária. Ele 
traz na justificativa a questão dos animais de estima-
ção – e observo que gato nunca foi animal passível de 
registro oficial pelo Ministério da Agricultura, apenas os 
cães. Mas há o entendimento da Casa de que é fun-
ção primordial do Ministério contemplar os animais de 
cunho agropecuário. Inclusive, afirma o Deputado que, 
no mundo, o Brasil é o único País onde há interferência 
do Estado. Na verdade, tenho informação de que há 
interferência em outros países, como Espanha e Itália. 
Mas para nós não há problema quanto à modificação 
sugerida pelo Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-
pion) – Agradeço ao Dr. Felipe José de Carvalho a 
contribuição.

Com a palavra o Sr. José Olavo Borges Mendes, 
Presidente da Associação Brasileira dos Criadores de 
Zebu – ABCZ, e representante da Associação dos Cria-
dores de Brahman do Brasil – ACBB e da Associação 
Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro – ABCGIL, pelo 
prazo de 15 minutos

O SR. JOSÉ OLAVO BORGES MENDES – Boa 
tarde, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares. Quero pri-
meiramente dizer que a ABCZ é uma associação de 
criadores que completou 75 anos de existência. Há 75 
anos somos delegados do Ministério da Agricultura 
para fazer registro genealógico e prova zootécnica de 
todas as raças zebuínas do Brasil. Temos escritórios 
em todos os Estados brasileiros interligados com a 
sede. Hoje há uma união muito grande entre a ABCZ 
e as entidades coirmãs, ou seja, entidades como a 
Associação dos Criadores de Gir e a Associação dos 
Criadores de Nelore do Brasil, enfim, todas as entida-
des que tratam do zebu brasileiro.

Eu gostaria, Sr. Presidente, que falasse por mim 
o Superintendente Técnico da ABCZ, Dr. Luiz Antonio 
Josahkian, porque tecnicamente ele está mais a par 
da situação e poderá expor com maior clareza o que 
a ABCZ faz e como fazemos isso há 75 anos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-
pion) – Com a palavra o Dr. Luiz Antonio Josahkian, 
pelo prazo de 15 minutos
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O SR. LUIZ ANTONIO JOSAHKIAN – Boa tarde, 
Sr. Presidente, demais componentes da Mesa, senhoras 
e senhores, Srs. Parlamentares. Eu dividi essa apre-
sentação basicamente em 3 momentos e vou procurar 
ser bastante ágil, devido ao tempo. A idéia é que, num 
primeiro momento, eu possa apresentar aos senhores, 
a ABCZ, partindo do pressuposto de que não neces-
sariamente todos conhecem assa instituição e o que 
essencialmente são as raças zebuínas. No segundo 
momento, vou falar um pouco da trajetória desses 75 
anos da ABCZ, que, como disse o Presidente José 
Olavo, é uma delegada do Ministério da Agricultura, 
e acumulou conhecimento e estratégias ao longo de 
mais de 7 décadas de operação. Por fim, eu gostaria 
de elencar alguns pontos, alguns argumentos, que 
também nos alinham à posição que mencionou o Dr. 
Felipe com relação ao procedimento proposto pelo 
nobre Deputado Betinho Rosado.

(Segue-se exibição de imagens.
De uma forma muito rápida, eu gostaria de falar 

um pouco sobre as raças zebuínas. São raças origi-
nárias basicamente da Índia e alguns exemplares do 
Paquistão, e foram introduzidas no Brasil primeiramen-
te entre os anos de 1870 e 1875. É muito relevante 
considerar que, até essa época, a introdução de ma-
terial genético bovino no Brasil era feita através das 
raças européias, principalmente da Península Ibérica, 
e não se conseguiu estabelecer nenhum núcleo efe-
tivo no Brasil. Os zebuínos provocaram a partir desse 
momento uma revolução na pecuária brasileira, insta-
lando uma pecuária efetivamente produtiva ao longo 
desse tempo.

Essas importações foram muito alternadas, não 
havia efetivamente um processo de importação. O fato 
é que das poucas importações oficiais resultaram a en-
trada no Brasil de aproximadamente 7 mil exemplares 
de zebuínos das diversas raças – nelore, gir, guzerá. Em 
1962 ocorreu a última importação e recentemente, em 
dezembro de 2008, o Governo Federal nos autorizou a 
importação de embriões com pacote tecnológico mui-
to específico. O fato é que esse núcleo extremamente 
pequeno de 7 mil exemplares resultou, para nós, numa 
das pecuárias mais pujantes e efetivas do mundo. Cerca 
de 80% dos genes da população bovina no Brasil são 
de zebuínos, e isso se deve à adaptação do zebu no 
Brasil, que é um componente biológico que as raças 
foram plasmando ao longo de milhares e milhares de 
anos de seleção natural, coisa que dificilmente nós, 
seres humanos, seríamos capazes de fazer hoje com 
toda a tecnologia que temos.

Em 1934, o Ministério da Agricultura delegou à 
ABCZ a operação do registro genealógico das raças 
zebuínas. E em 1968 iniciamos as provas zootécnicas, 

começamos a conhecer um pouco mais do perfil eco-
nômico das raças bovinas.

Aqui é para os senhores terem uma idéia do que 
foi a saga do zebu no Brasil. Essa imagem é de uma 
importação de 1912. De navios, 6 meses de viagem, 
muita dificuldade, um país distante, culturas distantes. 
Então, pioneiros tiveram essa visão de buscar na Índia 
esse material genético, que até então era considerado 
exótico no Brasil, não desejável, e uma série de coisa. 
Infelizmente, não vamos poder falar sobre isso, mas 
é uma história muito rica e que merece ser conhecida 
com mais profundidade.

O que temos de concreto é que entre o Brasil e a 
Índia, se os senhores observarem, existe uma coinci-
dência geoclimática, na verdade, embora em trópicos 
opostos, mas essa coincidência geoclimática fez com 
que o componente “adaptação dos zebuínos” fosse 
responsável pela sua capacidade de se multiplicar no 
Brasil, de crescer sem que houvesse muita interferên-
cia do ser humano nesse processo.

Então, é como se fosse uma dádiva da natureza 
essa genética zebuína vinda para o Brasil. Os trópicos, 
ainda por cima, ocupam uma posição privilegiada, em 
razão da luminosidade que temos. A questão da fo-
tossíntese aliada à genética zebuína é que colocou o 
Brasil, desde 2003, no topo dos exportadores de carne 
bovina. Temos tentado nos manter nessa posição. E 
quando olhamos para isso em perspectiva, conside-
rando 80% de genes zebuínos, percebemos a impor-
tância que o zebu tem nesse contexto.

Aqui temos uma imagem da sede atual da en-
tidade. Hoje, reunimos mais de 17 mil associados. A 
sede está na ABCZ, mas temos uma operação descen-
tralizada em todo o território nacional. São 29 órgãos 
integrados virtualmente numa plataforma tecnológica, 
usando a Web, a Internet. Os nossos técnicos, hoje, 
trabalham on line, são monitorados on line. Há um to-
que do computador. Isso é integrado a um banco de 
dados. E esse banco de dados tem sido submetido a 
muitas pesquisas no Brasil todo e no exterior.

Com a EMBRAPA temos um convênio que dura 
30 anos e que tem nos dado um salto de qualidade 
tecnológica nesse processo.

O ponto que gostaria de destacar é que o fato de 
a ABCZ fisicamente estar hoje colocada no Triângulo 
Mineiro, em Uberaba, não impede absolutamente que 
ela tenha uma ação nacional e uma ação global. 

Hoje, os recursos tecnológicos nos permitem estar 
em todos os lugares simultaneamente. Então, não há 
razão para pensarmos em uma operação local visando 
uma atuação local. Isso é possível fazer hoje. Todos 
nós vivemos esse ambiente tecnológico hoje.
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Vou falar rapidamente sobre o que são as raças 
zebuínas, para os que não conhecem. Trabalhamos 
com as raças: nelore – não vou tecer comentário algum 
sobre elas, porque meu tempo não permite – guzerá, 
brahman, gir, indubrasil, nelore mocha, tabapuã e sindi. 
Há uma outra raça, o cangaiam, que tem uma repre-
sentação muito pequena no Brasil, mas é um material 
genético que a ABCZ consegue manter. E aí entra um 
ponto interessante: ABCZ, por meio da otimização do 
recurso que é gerado pelas outras raças que estão 
no mercado, consegue manter esse material genéti-
co existente, porque ninguém sabe o dia de amanhã. 
Então, é importante que essa raça, que hoje não tem 
uma aceitação no mercado, seja preservada para que 
eventualmente possa ser resgatada no processo.

Aqui é para termos uma noção do que representa 
a operação da ABCZ nos 75 anos no registro gene-
alógico. Nós acumulamos 8 milhões, 837 mil animais 
inscritos no registro genealógico, dos quais 4 milhões 
675 mil, aproximadamente, tornaram-se realmente 
matrizes e reprodutores. É o maior registro genealógi-
co, dos quais 4 milhões e 675 mil, aproximadamente, 
tornaram-se realmente matrizes e reprodutores. É o 
maior acervo genealógico que nós temos em zebuínos 
do mundo, seguramente. E, com certeza, é um dos 
maiores entre todas as raças de animais domésticos 
criados – arriscaria dizer: de qualquer espécie -, em 
termos de serviço de registro genealógico.

Esse quadro de transferência de embriões de fe-
cundação in vitro, na verdade, é só para mostrar como 
a ABCZ vem trabalhando, de forma articulada com a 
técnica, com a ciência e com as entidades promocio-
nais, o que tem permitido a incorporação das tecnolo-
gias de forma efetiva. 

Então, em termos de fecundação in vitro e trans-
ferência de embriões, nós realizamos – vou me referir 
só à última coluna -, em 2008, 268.159 processos de 
coletas de embriões, o que também, segundo a SBTE, 
nos coloca no topo da adoção dessas tecnologias no 
mundo.

Temos conseguido fazer com que os processos 
tecnológicos sejam incorporados de forma igual e com 
total isonomia para todas as raças com que trabalha-
mos no Brasil – gir, brahman, tabapuá, nelore, guze-
rá, sindi –, sem nenhuma distinção de tratamento. É 
possível conviver harmoniosamente com todo esse 
material genético.

Temos também em operação o maior e mais efe-
tivo Programa de Melhoramento Genético de Zebuí-
nos – PMGZ, que nos coloca na vanguarda técnica e 
científica em zebuínos. 

Somos modelo de operação para todos os paí-
ses membros da Federação Internacional de Criadores 

de Zebu – FICEBU, que adotam o nosso modelo para 
reproduzir estratégias, programas, formas de como 
processar as informações. Tudo isso nasce dentro do 
programa de melhoramento.

Dentro desse programa, gostaria de destacar uma 
das provas essenciais que temos, o Controle do De-
senvolvimento Ponderal – CDP, que reúne 2 milhões, 
519 mil e 210 pesagens, desde 1968. 

É muito interessante notar que uma das condi-
ções essenciais para a ABCZ é a sistematização e 
continuidade dos processos. Nunca descontinuamos 
o processo. Eventualmente, uma raça está em menor 
destaque, a outra está em mais destaque. Mas, durante 
todo o tempo, a ABCZ tem resguardado o direito igual 
a todos de manter esse acervo, que tem uma rique-
za enorme em termos de informação. É um banco de 
dados que serve para avaliação genética, dentro dos 
nossos convênios com a EMBRAPA.

Também temos realizado as provas de ganho e 
peso. Começamos em 1973. Até o final do ano pas-
sado, testamos 54.210 animais. Como os senhores 
podem observar, também de todas as raças. Obvia-
mente, algumas raças têm um efetivo maior, como 
no caso da raça nelore, mas todos os programas são 
abertos, ajustados e adequados não só para raça, 
mas para região. 

Entendemos, nesse ponto, que a reunião dos da-
dos nos dá, ao mesmo tempo, visão geral do processo 
e flexibilidade suficiente para atender as demandas 
regionais. Não há necessidade de fragmentar os pro-
cessos. Aliás, isso, na verdade, levaria a uma perda 
da visão estratégica do processo.

Aqui nós mostramos provas a pasto, em con-
finamento. Na verdade, buscamos atender todos os 
sistemas de produção. 

Temos preocupação com o leite, com a produ-
ção leiteira. O zebu é produtor de leite e tem tido uma 
demanda internacional, felizmente, por essa genética 
zebuína. Em especial a raça gir, com a sua aptidão lei-
teira, tem-se destacado muito na exportação de material 
genético. No domingo terminou a 75ª EXPOZEBU. Vá-
rios países estiveram presentes. Há enorme interesse 
comercial. E a ABCZ capitaneia esses processos que 
efetivamente vêm se consolidando no mercado.

O nosso problema é muito mais de barreira sani-
tária do que de interesse dos mercados. Então, temos 
hoje 34 mil vacas avaliadas dentro do controle leitei-
ro, com mais de 311 mil pesagens feitas, de controle 
leiteiro. Também é uma base para avaliação genéti-
ca, tanto pela ABCZ/UNESP quanto pela EMBRAPA 
Gado de Leite. 

Rapidamente, vou mostrar um pouco da evolu-
ção.
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Essa imagem é de 1969. Vemos aqui um touro 
nelore, o grande campeão daquele ano na EXPOZE-
BU. Obviamente, à época, foi feita comparação com o 
tipo de animal remanescente das exportações ibero-
americanas no Brasil. Sem nenhum demérito ao ani-
mal da esquerda, a verdade é que esse material ge-
nético não encontrou condições plenas no Brasil para 
produzir. Mas é um material genético que é preserva-
do, inclusive pelo CENARGEN. Isso tem 400 anos de 
Brasil. Então, temos de respeitar isso, olhado por um 
outro ângulo. 

Aqui é só uma sequência dos anos 40, 50, 60, 70. 
Aqui nós temos a raça nelore. Ela mostra a evo-

lução, a sistematização e a importância de se manter 
um fio condutor único ao longo do tempo e no espaço 
de qualquer raça, senão as pessoas ficam sem rumo, 
sem norte, sem direção, sem saber exatamente o que 
fazer. As soluções regionais podem existir, mas elas 
devem ser buscadas com uma visão global e não com 
uma visão focada em um ambiente fechado. 

Aqui, obviamente, poderemos entrar em detalhes. 
Mas, no primeiro slide, em 1940, estamos falando de 
um animal de 10 anos; e ali, de um animal de 2 anos 
de idade, muito mais pesado, com outra conformação. 
É o acúmulo da genética aditiva ao longo do tempo. 
Fazemos as mesmas considerações para as raças gir 
e guzerá, ao longo do tempo, quanto à evolução. 

Embora existam outras raças, essas foram os pi-
lares das raças zebuínas introduzidas no Brasil. 

Nessa seqüência, gostaria de chamar a atenção 
para o fato de que o nosso sistema de produção é sus-
tentável. O mundo demanda isso. A ABCZ preocupa-se 
com essa questão. Ela define estratégias para tentar 
enxergar esses processos dentro da variabilidade ge-
nética que existe entre as populações. 

O nosso zebuíno é adaptado a campo, produz 
bem, tem um produto menos contaminado ao final. O 
produto é natural, higiênico, saudável. No caso do aba-
te, o zebu tem pelos mais curtos. A lavagem pré-abate 
permite maior eliminação de resíduos do que em outras 
raças com pelos maiores. São coisas da raça zebuína 
que precisamos explorar e conhecer bem. 

Há a questão do valor do animal, da paixão do 
criador de saber criar, de gostar de criar, o que é uma 
vocação do Brasil. Temos pessoal qualificado. Conse-
guimos formar um grupo técnico, que reúne milhares 
de pessoas envolvidas em torno de um objetivo co-
mum, que são as raças zebuínas como um todo. Te-
mos valor científico. Cito, principalmente, os produtos, 
as avaliações genéticas que temos feito em parceria 
com a EMBRAPA Gado de Corte. Como eu disse, isso 
ocorre há 30 anos. Isso nos coloca no mesmo pata-
mar dos países desenvolvidos. Sem dúvida alguma, 

usamos a mesma metodologia, temos o mesmo nível 
de interação com ele e somos reconhecidos interna-
cionalmente.

O valor econômico, sem dúvida, é o interesse 
final desse processo. O valor ambiental é uma pre-
ocupação que temos. O zebu, até por ser um animal 
selecionado em condições naturais, agride menos o 
meio ambiente. Ele se alimenta com mais parcimônia, 
consegue converter melhor forragens. É um patrimônio. 
Escutamos sempre, durante a EXPOZEBU – dessa vez, 
escutamos repetidas vezes -, as pessoas que vêm de 
fora dizerem que o zebu deixou de ser um patrimônio 
nosso e passou a ser um patrimônio da humanidade. 
Então, temos grande responsabilidade no cuidado 
desse patrimônio.

Gostaria de mostrar um pouco da diversidade. É 
o ponto que estamos discutindo, que nos foi encami-
nhado. Refiro-me às características regionais. Infeliz-
mente, não tenho tempo para falar tudo que gostaria, 
obviamente. 

Há 2 grupos de características. Uma delas é a ca-
racterística qualitativa, que diz respeito à raça – orelha, 
chifre, pelagem. Isso muda muito pouco com o meio 
ambiente. Ou seja, em nenhum animal nasce chifre, 
se ele estiver comendo bem, e não deixa de nascer 
chifre, se ele estiver comendo mal. Essa é uma forma 
grosseira de resumir a ideia. 

O padrão racial pode, e deve, ser único, para que 
as pessoas tenham uma referência clara. 

A mudança de padrão desses aspectos qualita-
tivos – chifre e pelagem – não contribui em nada. Pelo 
contrário, só gera confusão no processo. 

Vemos aqui animais da raça gir no semiárido bra-
sileiro, onde há um sistema de produção. Essa mesma 
raça é criada na região de cultura. Fisiologicamente, 
podem responder de forma diferente. Mas só entende-
mos isso quando comparamos esses 2 extremos. 

Nessa seqüência, temos a raça guzerá na região 
de campo, a raça guzerá na região do semi-árido – 
são contrastes; a raça sindi numa região de cultura, 
no Estado de São Paulo; a raça indubrasil, sempre em 
condições a campo, volume; a raça tabapuã; a raça ne-
lore, que predomina nos nossos sistemas de produção; 
mais uma vez, as raças nelore, guzerá. 

Quanto à interação genótipo-ambiente, essa va-
cada colocada nessa condição responde de forma igual 
em outra condição? Só vamos saber isso se conhe-
cermos as 2 condições. A partir do momento em que 
fragmentarmos o processo, perderemos essa visão. 
Esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar.

Mais uma vez, vemos a raça nelore. A quanti-
dade é importantíssima para a seleção. Quanto mais 
informação houver, mais precisão teremos. Mais uma 
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vez, a raça nelore. Outro sistema de produção, até que 
haja as condições típicas de Mato Grosso e de Mato 
Grosso do Sul. 

Gostaria de chamar a atenção para esse ponto, 
que é exatamente o argumento que estamos defen-
dendo. 

Entendemos que a proposta, como está sendo 
apresentada, pode nos levar, até em virtude da não 
clareza do processo, como disse o Dr. Felipe, a inter-
pretações que levem a bancos de dados fragmenta-
dos. Sabemos que o mundo caminha na direção da 
convergência dos bancos de dados. 

Esse banco de dados fragmentado levaria ao 
isolamento genético dessas populações, o que provo-
caria a perda das comparações entre os indivíduos, 
a redução da percepção das diferenças ou interações 
genótipo-ambiente e o aumento de custos. A ABCZ, 
por exemplo, tem uma estrutura física localizada em 
Uberada, uma estrutura descentralizada e se vale de 
uma base de tecnologia da informação.

Ao descentralizarmos, teremos de repetir estru-
turas “n” vezes, de forma que não otimizaremos esses 
custos e perderemos a oportunidade de aplicar isso 
em outros avanços mais necessários do que duplicar 
prédio, mesa, cadeira, pessoas. Esse processo todo 
nos levaria a uma redução da visão estratégica do 
processo. Com certeza, estaríamos olhando para um 
processo centralizado. 

A situação atual, com a qual convivemos, opera 
há 75 anos e tem sido uma experiência muito favo-
rável a banco de dados unificado. Isso traz sinergia 
de ações; permite comparações abrangentes; traz à 
tona, com muito mais eficácia, as diferenças ou as in-
terações genótipo-ambientais; e provoca, obviamente, 
uma redução de custos, a partir do momento em que 
otimizamos as estruturas de operação.

Esse conjunto tem-nos permitido – essa é uma 
experiência da ABCZ ao longo dos 75 anos – definir 
estratégias locais, o que atende ao que é proposto 
pelo nobre Deputado Betinho Rosado, quanto às di-
ferenças regionais, porque enxergamos as diferenças 
regionais efetivamente. Ao mesmo tempo, permite-nos 
definir as estratégias globais, que é o que importa para 
uma raça.

Nesse sentido, gostaria de chamar a atenção 
para a tendência mundial. Um exemplo claro de su-
cesso é o Interbull, que funciona na Suécia. O Inter-
bull, na verdade, utiliza a tecnologia chamada MACE, 
Multiply Across Country Evolution, que permite a com-
paração entre diferentes países. Ela funciona para o 
gado holandês. 

O Interbull une as diferentes bases de dados in-
ternacionais para que os melhores genótipos apare-

çam no mercado internacional, respeitando, é claro, as 
diferenças regionais. Essa é a tendência do mundo. A 
raça angus também, nos Estados Unidos, tem a ten-
dência de criar uma confederação entre todas as insti-
tuições. A raça brahman também, nos Estados Unidos, 
tem essa tendência. E no Brasil o nosso modelo é no 
sentido de termos essa operação.

Embora isso aqui seja muito técnico – e a impor-
tância desse procedimento é técnica -, eu me permito 
falar um pouco sobre o assunto. 

Na nossa última avaliação, em 2008, que termi-
nou em abril, no nosso convênio ABCZ/EMBRAPA, tra-
balhamos com a avaliação genética das raças nelore, 
tabapuã, guzerá, gir, brahman, indubrasil. Na matriz de 
parentesco, tivemos 3 milhões, 650 mil, 258 relações. 
O que quer dizer isso? Quer dizer que estamos traba-
lhando com uma população de 3,6 milhões de informa-
ção, o que nos coloca, volto a dizer, em um patamar 
bastante diferenciado em termos de raças bovinas. E 
aqui nós estamos falando de seleção para corte. 

Avaliamos 48 mil touros e 952 mil vacas ou ma-
trizes, com 2 milhões, 840 mil filhos. Isso é uma ava-
liação genética, que dá um peso extraordinário ao 
processo. Permite-nos enxergá-lo passo a passo, uti-
lizando tecnologia parecida com a MACE, utilizada 
no Interbull, mas não é ela. No final, isso nos mostra 
qual é o melhor valor genético da meta média de um 
animal. É isso. É possível entender qual é o melhor 
valor genético médio para Paraíba, para Pernambu-
co, para Rio Grande do Sul, para Mato Grosso, enfim, 
para qualquer situação. As tecnologias modernas nos 
obrigam a caminhar nesse sentido.

Concluindo, as raças zebuínas apresentam uma 
plasticidade genética incomparável. Isso é importan-
tíssimo para o melhoramento genético. Possibilita sua 
manutenção e evolução em diferentes sistemas de 
produção. Elas proporcionaram, no Brasil, a instalação 
de uma pecuária autossustentável, não dependente 
de fatores externos nem da modificação constante do 
meio ambiente natural de que dispomos, o que torna 
o nosso custo de produção um dos mais baratos do 
mundo.

Uma cosia fantástica que temos ainda é a estru-
tura fundiária brasileira, que é organizada em rebanhos 
bem administrados, comprometidos com programa de 
melhoramento, mão de obra vocacional. Somos um dos 
poucos países do mundo que têm mão de obra voca-
cional para a atividade, o que tem contribuído para a 
melhoria das nossas populações zebuínas. 

A ação nacional da ABCZ tem permitido a coexis-
tência de diferentes filosofias e abordagens seletivas 
e se alinha ao fluxo genético das populações. Conse-
guimos – não é uma tarefa muito fácil, mas é possível 
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– congregar todas essas diferentes possibilidades e 
alinhá-las ao fluxo genético das populações. Esse po-
sicionamento, além de criar uma unidade em torno do 
propósito da seleção, tem permitido também a sinergia 
entre as diferentes concepções seletivas, otimizando 
o uso dos recursos humanos e operacionais. 

Gostaria de ler, rapidamente, uma declaração 
que foi assinada na última reunião da FICEBU, Fede-
ração Internacional dos Criadores de Zebu, que diz o 
seguinte: 

“Nós, abaixo-assinados, membros da FI-
CEBU, Federação Internacional dos Criadores 
de Zebu, declaramos que os procedimentos 
de registro genealógico em nossos respectivos 
países são operados por uma única entidade 
em nível nacional. Declaramos ainda que so-
mos favoráveis à manutenção dessa estrutura 
operacional, haja vista a necessidade da ma-
nutenção de um arquivo único de dados de 
genealogia e performance dos animais para 
o desenvolvimento de pesquisas aplicadas à 
seleção e ao melhoramento, seja de forma glo-
bal ou regionalizada, e ainda para elaboração 
de planos estratégicos para sustentabilidade 
das raças a longo prazo.” 

Assinam representantes da Colômbia, da Bolívia, 
da Venezuela, do Paraguai, da Associação de Criado-
res de Brahman do Brasil, da Associação Brasileira de 
Criadores de Gir Leiteiro e da ABCZ. 

Passo este documento ao Presidente da Mesa, 
a fim de que faça parte do nosso relato.

Por fim, lembro que as metodologias modernas 
de estimativas de valor genético possibilitam uma com-
paração segura entre diferentes rebanhos, regiões e 
até mesmo países. Essa é uma tendência mundial, 
frente ao intenso fluxo de material genético em todos 
os níveis.

Muito obrigado pela atenção e fico à disposição 
dos senhores para algum questionamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) – 
Agradeço ao Dr. Luiz Antonio pela explanação impor-
tante para esclarecimento do assunto.

Para finalizarmos, passo a palavra ao Sr. Paulo 
Afonso Schwab, Presidente da Associação Brasileira 
de Criadores de Ovinos – ARCO, pelo prazo também 
de 15 minutos.

O SR. PAULO AFONSO SCHWAB – Saúdo o 
Deputado Fábio Souto, os Deputados presentes. Tenho 
uma apresentação de eslaides a fazer.

Vimos a beleza da explanação sobre uma grande 
associação nacional e estamos vendo, nesse foco, o 
projeto que quanto mais fracionarmos, menos vamos 

ser importantes e menos organizados e talvez com 
menos condições de desenvolver algum trabalho.

(Segue-se exibição de imagens.)

Vou passar um pouquinho mais rápido em al-
guns assuntos, porque, segundo levantamento, nossa 
apresentação seria de 1 hora e pouco e ficaria muito 
longa.

Pela parte de ovinos, a ARCO foi criada em 1942, 
originalmente, como Associação Riograndense de 
Criadores de Ovinos e, no ano de 1975, tornou-se 
uma entidade nacional, trazida, na época, pelo Ministro 
Pratini de Moraes, quando, andando por essas regiões 
e, principalmente pelo Nordeste, olhou a ovinocultura. 
Naquela época, o Rio Grande do Sul era a maior ovi-
nocultura do Brasil, o rebanho estava próximo de 14 
milhões de ovinos.

O Ministro Pratini chamou a ARCO e, junto com 
o Ministério, criaram-se algumas raças nacionais, que 
estão hoje pujantes dentro do registro, dentro do Nor-
deste e dentro do Brasil.

Hoje temos uma situação em que as raças es-
tão, independentemente de onde tenham surgido, em 
todas as partes do Brasil.

A ARCO trabalha hoje com 23 raças, entrando 
mais uma agora por pedido de produtores, uma raça 
leiteira,  que inclusive está em trabalho no Ministério.

E quanto às raças nacionais, que hoje são 7, 
estamos desenvolvendo esse trabalho, conforme va-
mos mostrar.

Aqui foi na criação da ARCO, na transformação 
para entidade nacional.

Aqui é a abrangência nacional: hoje a ARCO está 
em quase todo território nacional, falta-nos o Amazo-
nas e Rondônia, onde as associações estaduais es-
tão sendo estruturadas. Mas no restante do Brasil só 
faltariam o Acre e o Amapá. Há associações filiadas 
em todo o restante: 21 Estados brasileiros, o Distrito 
Federal e os 2 que faltam. Essas associações rece-
bem mensalmente da ARCO uma receita gerada de 
40% do movimento bruto, que repassamos às asso-
ciações estaduais.

Estas são as que estão se estruturando agora, 
Amazonas e Roraima.

Essa é a estrutura com técnicos credenciados 
pela ARCO, para desenvolver trabalhos de registro. 
São hoje 107 técnicos distribuídos por quase todo o 
Brasil. Estão faltando apenas o Acre e o Amapá. 

Com a abrangência internacional, temos feito 
contratos de exportação e importação. Principalmen-
te, agora, com a África do Sul, estão entrando vários 
animais de uma raça nova, a dorper, que está tendo 
movimento grande no registro e no criatório.
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Sobre a questão das raças, há um paradoxo. 
Temos hoje, tranquilamente, nas mais diversas raças, 
24, uma das melhores genéticas do mundo. Não te-
nho medo de dizer isso e já o disse em vários locais. 
Jurados internacionais têm vindo ver nosso material, 
por ser de alta qualidade, graças aos nossos técni-
cos, zootecnistas e produtores que desenvolveram 
essas raças. 

Não há hoje uma raça que podemos dizer seja 
de um determinado local ou outro. Temos raças impor-
tadas, um exemplo: texel ou poll dorset, aumentando o 
rebanho no Amazonas; e Santa Inês, no sul. Elas são 
um patrimônio nacional.

Vamos conhecer as várias raças. Ali não apareceu 
ideal, corriedale, romney marsh, hampshire down, texel, 
ile de france, suffolk, karakul, lacaune (raça leiteira), 
santa inês (uma raça nacional), morada nova, berga-
mácia brasileira, somalis brasileira, rabo largo, border, 
poll dorset, polypay, cariri (outra raça nacional), dorper 
africana (está vindo agora), crioula (a última nacional 
desenvolvida), samm (produtora de lã fina e carne) e 
o white dorper (que estão na apresentação). 

Um exemplo de diferenças regionais. Hoje, no 
Ministério, inclusive falávamos com os técnicos que 
uma raça, hoje são 17 que vieram de fora do Brasil, 
tem um standard internacional. Tanto faz no Pará ou 
no Rio Grande do Sul, a raça tem que ter o mesmo 
standard, não pode sofrer modificação. 

Citei aqui o exemplo da raça texel, cujos animais 
vieram da Holanda e ficaram no Paraná, na terra do 
Deputado Abelardo Lupion, devido à emigração ho-
landesa que para lá se deu. Essa raça foi também 
na Alemanha e na França. Hoje nós temos um texel 
brasileiro. Os brasileiros trabalharam em cima desses 
tipos e fizeram um texel, lógico que melhor que os ou-
tros 3. Então nós, profissionais e produtores, temos a 
capacidade de fazer isso.

O pessoal que está vindo de fora, de outras regi-
ões, está vendo o tipo de trabalho que estamos desen-
volvendo. Fizemos sempre um comparativo: o registro 
genealógico é o topo da pirâmide. Ele nada mais é do 
que um registro civil. Há legislação para cumprir isso. O 
que nós, delegados do Ministério, fizemos no registro? 
Os nascimentos, os casamentos ou acasalamentos e 
as mortes. Essa é a parte do registro. Mas o contexto 
maior é integrarmos todo esse movimento dentro de 
uma estrutura que monte também outras atividades. 

Observamos que o Brasil possui hoje um dos 
melhores materiais genéticos do mundo, mas tem um 
rebanho muito pequeno. Estamos abatendo reprodu-
tores de alta linhagem, porque não temos mais capa-
cidade. Nosso rebanho ovino está em torno de 16 mi-
lhões. Precisamos aumentá-lo, a fim de atender a esse 

material genético. Com tudo isso, o Brasil importa 60% 
da carne que consumimos. O cordeiro da churrascaria 
que almoçamos hoje é do Uruguai. (Pausa.)

Temos cerca de 130 mil ventres para a produção 
de carneiros qualificados. Inclusive, no registro, há mais 
de 1 milhão, 330 mil animais.

Observarmos, hoje, a importância da ovinocultura 
e a união das organizações. Se fracionarmos, teremos 
pouca representatividade e difícil sustentabilidade das 
organizações. Temos um trabalho muito forte a fazer. 
Desde 1942, a ARCO vem realizando melhoramento 
genético. Nós e a EMBRAPA estamos direcionados à 
criação de novas provas genéticas nas diversas re-
giões do País; aos principais cruzamentos para pro-
duzirmos carnes e a gargalos políticos. Temos hoje 
poucos técnicos. O produtor também desconhece o 
criatório do ovino. Até comentamos que ovelha não 
é uma vaca pequena. Ela tem suas características. A 
verminose mata a ovelha, a clostridiose incide muito 
na ovinocultura.

Então, temos uma série de problemas disso aí. 
Hoje olhamos também que, do nosso rebanho, entre 
90% e 95% do nosso abate é clandestino. Estamos na 
informalidade. São trabalhos que estamos desenvolven-
do com as associações, e as associações estaduais 
participam também, no Conselho Deliberativo Técni-
co da ARCO, onde discutimos todos esses assuntos 
e levamos um foco.

Hoje o registro genealógico ovino no Brasil está 
muito bem. Temos um dos melhores do mundo. O mer-
cado internacional está ávido pela nossa carne ovina e 
também por outros produtos, como pele, que podemos 
produzir. E hoje estamos olhando para um passado 
e não vendo, no futuro, que esse segmento do setor 
primário pode também ser um grande agregador de 
renda. Então, esse é o tipo de trabalho.

Sou uma pessoa e as ovelhas também são seres 
que vivem sempre agregados. Não se vê ovelha andar 
separada, andam sempre juntas e em rebanhos.

Somos muito pequenos hoje. Na ovinocultura, 18 
milhões para uma carcaça de 14 a 16 quilos é muito 
pouco. São Paulo, se quiser, em 10 dias, come todo 
o nosso rebanho. Isso aí precisamos passar, com um 
consumo de 500 gramas habitante/ano para 4, 4,5. Daí 
temos que colocar mais de 100 milhões de ovelhas nes-
te Brasil. Há condições, mas precisamos também de 
mais ajuda, de mais políticas que definam uma parte 
do setor. É nisso que estamos trabalhando e pedindo. 
O segmento pede auxílio para criar uma política de 
desenvolvimento com a certeza de que vamos dar 
muitas alegrias. Não seria nenhuma brincadeira, mas 
digo que a ovelha poderá, num futuro bem próximo, 
além de agregar renda ao setor primário num nível in-
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ternacional, trazer mais dólares, mais recursos e ser 
um balizador da balança financeira nacional.

Concordamos também com as ponderações dos 
nossos antecessores, em relação à parte do registro. O 
registro é um patrimônio do Estado e acho que ele deve 
ser guardado e levado com toda seriedade possível, 
para que consigamos ter, no melhoramento genético, 
bases sólidas nessa parte do registro.

Era o que tínhamos a dizer.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Souto) 
– Agradeço a explanação ao Dr. Paulo Afonso, Presi-
dente da Associação Brasileira de Criadores de Ovi-
nos – ARCO.

Passo a palavra ao Deputado Betinho Rosado, 
autor do Requerimento nº 359, de 2009, sobre a reali-
zação dessa audiência pública, e autor do PL nº 7.210, 
de 2006, pelo prazo também de 15 minutos.

O SR. DEPUTADO BETINHO ROSADO – Muito 
obrigado, Sr. Presidente, pela generosidade do tem-
po. Saúdo, inicialmente, os palestrantes, os colegas 
presentes e parabenizo a ABCZ e a ARCO, primeiro, 
pelas palestras, segundo, pelo excelente trabalho que 
ambas realizam. É importante para o desenvolvimento 
da pecuária e da ovinocultura efetivamente o trabalho 
que essas 2 associações realizam.

Registro também a forma sucinta com que o Minis-
tério da Agricultura se expressou neste momento, aten-
dendo a uma prerrogativa do Legislativo, dizendo que 
o Ministério cumpre e segue as leis determinadas.

Vi, na explanação – e realmente fiquei preocupado 
com isso -, que uma parte desse § 1º do projeto de lei 
que apresentamos e que esteve também reproduzida 
no relatório do Deputado Davi Alcolumbre, diz que o Mi-
nistro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento poderá 
conceder autorização às entidades privadas, citadas 
na caput, desde que as mesmas tenham abrangência 
nacional e respeitem as característica e os critérios 
regionais dos padrões da raça e tal.

De certa forma, esse § 1º repete o § 1º da Lei nº 
4.716, de 1965, que dispõe sobre organização e fun-
cionamento dos registros genealógicos dos animais 
domésticos no País.

Acho absolutamente procedentes as preocupa-
ções apresentadas aqui e quero sugerir ao Deputado 
Marcos Montes, o novo Relator, que retirássemos do 
§ 1º essa história do critério regional.

O texto, como sugestão, nobre Relator, ficaria da 
seguinte forma: “O Ministro de Estado da Agricultura e 
Pecuária e Abastecimento poderá conceder autoriza-
ção às entidades privadas citadas no caput, desde que 
as mesmas tenham abrangência nacional e respeitem 

as características definidas dos padrões da raça dos 
animais de interesse agropecuário”.

Dessa forma, retiraríamos essa questão das ca-
racterísticas regionais, aqui abordada com muita com-
petência pelos expositores. Naturalmente, em razão 
de uma necessidade do Ministério, conforme disse o 
expositor, foi acrescentado pelo Relator Davi Alcolum-
bre esse art. 3º e procedida a modificação da emen-
ta, dizendo que o projeto “dispõe sobre organização, 
funcionamento e execução dos registros genealógicos 
dos animais de interesse agropecuário”. Queremos, 
com isso, retirar a história do registro dos gatos, que 
também ficavam sob a tutela do Ministério, quando a 
lei se referia a animais domésticos.

Acredito que, resolvida essa questão, e se acatada 
pelo Relator a nossa sugestão, poderemos discutir o 
que realmente interessa nesta reunião e que, lamen-
tavelmente, ainda não foi abordado: a modificação que 
faço no art. 2º do Projeto de Lei nº 4.716, de 1965.

Diz o art. 2º do Projeto nº 4.716 que os traba-
lhos de registro genealógico permanecerão cometi-
dos a entidades privadas já existentes no País, sob 
fiscalização do Ministério da Agricultura, respeitado o 
direito das instituições que mantêm acordo, contato, 
convênio com esse Ministério para execução do ser-
viço previsto nessa lei.

Na nossa proposta de redação para o art. 2º, os 
trabalhos de registro genealógico poderão ser reali-
zados por entidades privadas sediadas no País, des-
de que autorizada sob a fiscalização do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Em outras pala-
vras, em português claro, para todo mundo entender, a 
nossa proposta quebra o monopólio e o cartório criado 
com a Lei nº 4.716, para que a ABCZ faça todos os 
registros de zebuínos, e a ARCO, o registro de todos 
os ovinos deste País.

A modificação que queremos fazer na lei não 
elimina a ARCO tampouco a ABCZ. É preciso que se 
entenda que a Associação Brasileira de Criadores de 
Caprinos, instituída muito depois da ARCO e depois 
dessa lei, funciona do mesmo modo que, por exemplo, 
a própria ARCO. Todos os caprinos, todas as raças de 
caprino estão abrigadas na ABCZ, e os representantes 
estaduais, as associações estaduais, executam, em 
parceria com a ABCC, esses registros genealógicos.

Ora, a lei não obriga todos a estarem abrigados 
sob a mesma associação, mas, mesmo assim, isso 
acontece. E por que acontece? Acontece porque esse 
é um bom sistema, é um sistema que cria as facilidades 
que todos os expositores já mostraram aqui. Agora, é 
preciso que a ABCC negocie com as estaduais e com 
as diversas associações relativas a raças de caprino 
que criamos no Brasil. Não há uma lei que amarre, 
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que obrigue todos a se submeterem às decisões da 
ARCO. É o que queremos. 

O processo mais democrático é que as associa-
ções do Santa Inês, do Merino, do Dorper e de todas 
as outras raças, juntamente com as associações es-
taduais, possam participar de um grande colegiado 
que defina o futuro dessas raças e onde devem ser 
colocados os recursos, e, por intermédio desse cole-
giado e de sua representação, pressionar o Governo 
Federal no sentido de estabelecer uma boa política 
para a criação de ovinos no País. O mercado é de-
mandante, mas, mesmo assim, estamos crescendo 
de forma muito lenta.

Em verdade, quero registrar que, nesse projeto, 
atirei no que vi e matei o que não vi. (Risos.) O que me 
motivou a apresentar o projeto foi exatamente a situa-
ção dos ovinos, principalmente no Nordeste brasileiro, 
em 2006. Mas me parece até – e preciso esclarecer 
isso – que a ausência de integrantes das associações 
de criadores de ovinos nesta audiência pública mos-
tra que a situação existente em 2006 não mais está 
vigorando em 2009. Parece-me que as dificuldades 
que as associações tinham com a ARCO foram supe-
radas. A ARCO, por intermédio de sua Diretoria, deve 
ter procurado as associações estaduais e nacionais, 
e, por isso, elas não estão aqui reclamando aquilo 
que reclamaram em 2006 e que foi o que me motivou 
a apresentar esse projeto.

Portanto, quero confirmar que o projeto tem esse 
sentido democrático que permite a autodeterminação 
dos grupos que resolvem criar uma raça no Brasil. Se 
uma raça de ovino da França, da Suíça ou da Suécia 
for importada hoje por um criador do Brasil, seu re-
gistro genealógico obrigatoriamente tem de ser feito 
na ARCO, não se pode criar uma nova entidade. E, 
se importarmos um Bos indicus, da Índia, temos de 
registrá-lo na ABCZ. Não é possível que uma nova as-
sociação seja criada e que o caminho dessa raça seja 
acompanhado pelos seus criadores por intermédio de 
uma associação nacional.

De resto, quero dizer que esta audiência públi-
ca é esclarecedora, ajuda o entendimento, mas ainda 
permanece essa dificuldade. Por exemplo, no caso 
do Bos indicus, que vem da Índia, os animais têm de 
ir para a ABCZ, mas, se for Bos taurus, que vem da 
Europa, não precisa. E, se mudássemos o critério da 
origem desses animais e passássemos para aptidão, 
será que teríamos de criar uma associação brasileira 
de bovinos leiteiros e outra de bovinos produtores de 
carne? Será que é esse o caminho? Não! O caminho, 
com certeza, é que cada uma das raças possa pro-
gramar seu crescimento, seu desenvolvimento e que, 
no momento oportuno, e isso interessar à sociedade 

brasileira e aos criadores sob o ponto de vista de oti-
mização dessas atividades, essas associações pos-
sam juntar-se.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Obrigado. 
O SR. DEPUTADO MARCOS MONTES – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 

– Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO MARCOS MONTES – Pe-

diu-me o Deputado Betinho Rosado que analisasse 
algumas proposições da sua fala, e gostaria que o Sr. 
Presidente me concedesse um minuto para que eu 
possa responder a S.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-
pion) – V.Exa. é o Relator e tem todo o tempo que 
precisar.

O SR. DEPUTADO MARCOS MONTES – Pri-
meiro, Sr. Presidente, quero dizer que esta é uma au-
diência pública bastante ilustrativa e que é inegável 
a boa vontade e, principalmente, a determinação do 
Deputado Betinho Rosado. É inegável. S.Exa. busca 
alternativas para que, principalmente na ovinocultura, 
possamos alcançar patamares que, conforme S.Exa. 
mesmo disse, a própria bovinocultura conquistou nos 
mercados brasileiro e internacional. Acredito que a sua 
fala esclarece isso com muito critério.

E é evidente também o que o Deputado Betinho 
Rosado apresenta ao Dr. Paulo Afonso, que, para mim, 
é o Presidente da Associação Brasileira dos Criadores 
de Caprinos e Ovinos, não a ARCO, porque aí começa 
a haver um mal-entendido da Associação RioGranden-
se... Mas é inegável também que a fala do Deputado 
Betinho Rosado nesta audiência pública é um alerta 
à associação quanto à necessidade de incentivar ain-
da mais a demanda que existe para o setor. Temos 
16 milhões de cabeças e deveríamos ter mais de 100 
milhões, como S.Exa. disse.

Então, Deputado Betinho Rosado, acatarei as 
suas ponderações e, evidentemente, elaborarei um 
relatório, que, pode ter certeza absoluta, vai ao en-
contro do interesse de V.Exa., que realmente quer dar 
ao setor a mesma condição que a bovinocultura tem 
vivenciado em nosso País.

Fiquei extremamente feliz com as apresentações 
do Dr. Paulo, do Dr. Luiz Antonio e do Dr. Felipe e te-
nho certeza de que o relatório, que quero fazer o mais 
rápido possível, será bastante esclarecedor visando 
ao interesse maior da nossa pecuária de ovino e de 
bovino do Brasil. 

Tenho certeza de que o projeto do Deputado 
Betinho Rosado teve como base a situação registra-
da em 2006 – S.Exa. mesmo o disse -, e a ausência 
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das associações estaduais mostra claramente que a 
própria Diretoria do Dr. Paulo acabou assumindo algu-
mas posições que estavam indo ao encontro das in-
satisfações do setor. Espero que essa ação da ARCO 
esteja resolvendo o problema e que seja um alerta 
para todos nós.

Era o que queria dizer, Sr. Presidente, reiterando 
que farei o relatório da maneira mais coerente possível, 
para trazermos a voz desse setor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-
pion) – Antes de passar a palavra ao próximo orador, 
gostaria de explicar algumas coisas.

Talvez, a de Agricultura seja a Comissão da Casa 
que mais fale a língua do setor que representa, o nos-
so setor, a agropecuária. E é óbvio que, com o tempo 
e graças ao trabalho de todos os Deputados, este é o 
lugar onde caem todas as demandas, o que é muito 
natural. 

Sempre brinco com o Deputado Betinho Rosado, 
que é meu irmão, meu companheiro de muitos man-
datos nesta Casa, dizendo que vamos passar com um 
trator em cima, porque somos maioria, mas sabemos 
que não é assim. Temos de respeitar o Parlamentar que 
está defendendo o trabalho mais legítimo do mundo, o 
seu pleito. Não há nada mais legítimo do que seu plei-
to. Estranho seria se V.Exa. não estivesse trabalhando 
por esse pleito. 

O grande problema que vemos é relativo ao fato 
de que, a partir do momento que modificarmos a lei, 
quebraremos um sistema que é de 1965 – e não só 
no que diz respeito ao setor bovino, mas para todas 
as entidades existentes.

Como o Presidente José Olavo vai explicar para 
os seus 17 mil associados que o seu patrimônio está 
em risco, que qualquer ingerência política pode vir a 
mudar o sistema de registro é uma sociedade que 
existe há mais de 75 anos.

Então, estamos quebrando a cabeça para che-
gar a um texto que dê a V.Exa. o que precisa, mas 
não conseguimos achar, pois não existe legalmente 
uma maneira de quebrar o cartório, conforme foi dito, 
mas um cartório benéfico, quando se fala de raças 
zebuínas. 

E só para V.Exa. ter uma idéia, ressalto que, in-
clusive do pessoal do Santa Inês, há manifestações no 
sentido de querer fazer parte da ABCZ, porque todos 
os diretores são criadores da raças zebuínas também. 
Então, muitas raças querem participar. Por quê? Porque 
a ABCZ é uma entidade modelar e tem no seu asso-
ciado um aliado. A entidade presta serviços para o seu 
associado como muito poucas fazem no mundo. 

A nossa dificuldade é justamente nesse texto, De-
putado Marcos Montes, porque aqui não se diz ABCZ, 

mas as entidades já existentes – na época, a ARCO, o 
(ininteligível) e a ABCZ . Então, quebraríamos o artigo. 
E o que deveríamos fazer? Colocar a ABCZ? Colocar 
todas essas outras? 

Criaríamos um contencioso totalmente desneces-
sário, o que não queremos que aconteça.

Fui diretor da ABCZ, conheço profundamente a 
entidade. Sou associado a ela desde 1960 e não quero 
que tenha esse prejuízo.

Já me coloquei à disposição, Deputado Betinho 
Rosado, para, caso seja preciso, convocar quem quer 
que seja, a fim de conseguirmos resolver as pendên-
cias, e vamos fazê-lo. Aqui ninguém está se omitindo 
de resolver as pendências.

Disse V.Exa. que atirou no que viu e acertou no 
que não viu. V.Exa. atirou no carneiro e acertou no boi 
nelore, aí a coisa complicou.

O SR. DEPUTADO BETINHO ROSADO – V.Exa., 
de certa forma, respondeu as minhas questões, mas 
preciso de uma réplica.

Em verdade, essa preocupação que V.Exa. mani-
festa, já está abrigada na lei. Na Associação Brasileira 
dos Criadores de Caprinos, o registro é concedido à 
raça saanen, ao boer, ao anglo-nubiana, e todos eles 
delegaram a uma associação nacional esse registro, 
com base no § 4° do art. 2º da Lei nº 9.716, que diz 
que, “Concedida a autorização a que se refere este 
artigo, nenhuma outra entidade poderá exercer a mes-
ma atividade de registro genealógico, ressalvada a 
delegação de competência, outorgada pela entidade 
detentora da autorização do Ministro de Estado dos 
Negócios da Agricultura”.

Se a ABCZ tem essas cartas aqui de louvor e 
glória, já apresentadas pelo nosso diretor técnico, dos 
criadores de leite, das outras raças zebuínas, ela po-
derá perfeitamente, a partir do momento em que for 
modificada esta lei, receber a delegação do registro 
genealógico de todas as outras raças. Isso está na 
lei, no art.4º.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Com a palavra o Deputado Paulo Piau.

O SR. DEPUTADO PAULO PIAU – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, senhores convidados, en-
tendemos perfeitamente a preocupação do Deputado 
Betinho Rosado. Não conheço a área de ovinos, mas 
acredito que o raciocínio é o mesmo da área de bovi-
nos, ou pelo menos é similar. 

Tudo que dividimos acaba enfraquecendo. Aliás, 
essa é uma tática de política. Digo isso, porque conheço 
muito bem o trabalho da ABCZ. Eu me formei em 1975, 
e em 1976 eu estava lá fazendo uma ligação da minha 
empresa, que é uma empresa de pesquisa agropecuá-
ria do Estado de Minas Gerais, com a ABCZ. Por isso 
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a conheço por dentro. Depois tive a oportunidade de 
ser Secretário de Agricultura do Estado de Uberaba, 
por 6 anos, uma relação muito estreita, e posso dizer 
que a conheço bem. Conheço o trabalho que ela faz, 
o registro no Brasil inteiro. Convivemos muito com os 
pecuaristas, com os associados da ABCZ.

Por esse motivo, venho dizer do risco. V.Exa. 
falou muito bem do precedente, porque vivemos um 
“jurisdicismo” muito grande neste País. Nossas leis se 
transformaram num cipoal muito grande. O juiz e o pro-
motor, hoje, têm um poder discricionário enorme, mais 
do que deveriam ter, não é Dr. Gilberto Vasconcelos? 
Portanto, temos que ter um cuidado, uma cautela muito 
grande, porque queremos fortalecer a pecuária, seja 
ovina, seja bovina. Esse é o nosso objetivo como brasi-
leiros e principalmente como Parlamentares. Está aqui 
o nosso grande técnico Josahkian, que é meu colega 
de profissão, e sabe do que estamos falando.

Portanto, quero considerar o grande Parlamentar 
Betinho Rosado. Esta audiência pública é esclarecedo-
ra, ela veio em boa hora, para dizer a esta Casa dos 
riscos que existem.

Temos uma Comissão de Agricultura bastante 
responsável pelos seus relatórios. Por isso pedimos 
essa cautela devida: que não levemos a uma votação 
açodada.

Lembro muito a organização das cooperativas 
brasileiras. Existe uma pressão muito grande também 
pela quebra da unicidade do processo, que não é bom, 
pois começamos a ter critérios diferentes, concessões 
diferentes, e aí a coisa pode enfraquecer ao invés de 
fortalecer.

A iniciativa é louvável, a discussão é louvável, 
mas o precedente que podemos abrir pode piorar a 
nossa situação.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Deputado Benedito de Lira.

O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Sr. Pre-
sidente Abelardo Lupion, Presidente Olavo, Presidente 
Paulo Afonso, Dr. Filipe, companheiros, Parlamentares 
da Comissão de Agricultura, gostaria de, em primei-
ro lugar, cumprimentar o Deputado Betinho Rosado, 
porque somente por meio do seu projeto e desta audi-
ência proporcionou-se a oportunidade para que todos 
pudéssemos ter um conhecimento mais profundo das 
2 entidades que cuidam dos registros genealógicos 
dos animais, quer bovinos, quer ovinos.

Fico muito à vontade para falar dessas 2 entida-
des, porque sou filiado às duas. 

Achei uma coisa fantástica criar ovelha. Um certo 
dia, num leilão, por impulso, comecei a fazer arrema-
tes de ovino. Arrematei logo um bocado de ovelhas, 

reprodutoras. Uma coisa de entusiasmo mesmo. Che-
guei em casa meu filho, que é muito mais sabido do 
que eu, disse: “Pai, o senhor perdeu o juízo?” Disse: 
“Mas por quê?” “O Senhor vai criar ovelha, papai? O 
senhor não tem tempo”. Aí começou a fazer algumas 
observações. Mas eu imaginava que criar ovelhas era 
tão fácil quanto vê-las andando no pasto. E depois ele, 
para não me deixar só, também entrou no circuito e 
começou a arrematar ovelhas. Eu estava com um re-
banho bonito!

Na verdade, participei de alguns encontros no 
Nordeste, principalmente na Paraíba, que é o celeiro 
praticamente da ovinocultura, com o Brennand, um 
dos maiores incentivadores da ovinocultura do Bra-
sil. Depois, então, comecei a sentir as dificuldades na 
criação, até porque acho que o que uma das coisas 
que nós deveríamos fazer aqui, Presidente Abelardo 
Lupion, companheiros da agricultura, seria ver como se 
pode promover, por meio do Ministério da Agricultura, 
uma atenção mais próxima da ovinocultura. Porque eu 
compreendo, Sr. Presidente, que o nosso rebanho de 
ovinocultura ainda não está atingindo os patamares de 
100 a cento e tantos milhões de cabeça. Isso porque a 
mortalidade é muito grande, a mortalidade é enorme no 
que diz respeito à ovinocultura. Eu digo isso porque eu 
criei, parei de criar, porque a mortalidade foi tão grande 
que me desestimulou de criar. Nasciam 10 e morriam 
8. E não era porque faltasse medicação. Não. Eu tinha 
todos os cuidados com veterinário, com tudo. A dificul-
dade está no manejo. Além do manejo, o rebanho era 
muito frágil porque havia verminoses, etc.

Então me parece que o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento deveria cuidar mais des-
sa área. O Ministério deveria abrir uma frente para ir 
debandando com essas histórias da mortalidade da 
ovinocultura.

Na ABCZ, eu sou o mais jovem, tem aproximada-
mente 5 anos que eu comecei, aqui incentivado pelo 
meu querido amigo Deputado Abelardo Lupion, que é 
um dos grandes criadores de seleção de gado do País. 
Sempre conversávamos. Também entrei na criação por 
meio do impulso de um leilão. Achei tão interessante, 
Olavo, que ao arrematar alguma vaca padrão arrematei 
também vaca mocha, porque achava que elas eram 
excelentes, bonitas, lindas! (Risos.) E depois então o 
meu filho e meus amigos (risos) – eu sou ligado aos 
Barros Correia – me disseram: “O senhor está ficando 
sem juízo, Deputado?” Respondi: “Mas por quê?” Cada 
vaca linda, a mocha! Daí eu disse: “Rapaz, a mocha 
já teve uma época aqui”. Na verdade, eu vejo mesmo 
nos leilões: quando o cara arremata uma vaca padrão 
por 10 mil reais, por exemplo, arrecada uma mocha por 
1 real e 50 centavos. Eu dizia: “Mas, por quê? Não é 



21670 Quinta-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2009

a mesma vaca? Não é o mesmo bovino?” Pois bem. 
Cada um tem a sua época. Aí eu tive que descartar, 
pegar as vacas mochas todas que nasceram, boi etc. 
Eu tive um garrote que era uma coisa linda, uma coi-
sa linda! Tanto é que foi campeão. Eu me entusiasmei 
com o garrote. Depois meu filho pegou sem eu saber 
e soltou no meio do gado cara limpa para servir de 
reprodutor.

O projeto do Deputado Betinho Rosado traz uma 
novidade, S.Exa. quer implantar uma novidade exata-
mente em um processo de 2 instituições, uma que tem 
67 anos de existência, e a outra que tem 75. Acho que a 
ação do meu querido amigo Betinho é da maior impor-
tância, porque motiva esta Comissão a trabalhar. E vai 
dar trabalho a V.Exa., Sr. Relator, para poder encontrar 
um texto que possa compatibilizar os interesses.

Mas, Betinho, eu confesso, querido amigo, que 
quando vejo, por exemplo, se criar uma Comissão com 
30 membros, significa dizer que ninguém quer solução 
para nada daquele texto, daquela ação que está sen-
do proposta. Vamos criar uma de 3, mas não de 30. 
E aí pode passar o tempo que, no final de tudo, não 
vai dar em nada.

Ora, se as 2 instituições – a ARCO para cuidar 
dos ovinos e a ABCC para cuidar dos bovinos -, por 
acaso, estivessem com qualquer tipo de dificuldade 
no que diz respeito aos registros, todos nós que cria-
mos seríamos os primeiros a começar a fazer críticas 
acirradas às instituições.

Lembro-me muito bem que quando comecei – sou 
um dos mais jovens criadores deste País – na ABCZ 
nós fazíamos o registro por meio de comunicação que 
se fazia para a instituição, para a sede da ABCZ. Hoje, 
não. Hoje, com esses avanços tecnológicos, nós faze-
mos tudo por meio do computador. Acho que a ARCO 
também. Porque, apesar de eu estar filiado à ARCO 
ainda mais, há algum tempo eu deixei de criar, acabei 
com o rebanho e acho que não há qualquer tipo de 
dificuldade.

É bom que o colega encontre um texto que real-
mente possa compatibilizar esses interesses. Mas me 
parece que não vai ser tão fácil.

Gostaria de dizer ao colega e Deputado Betinho 
Rosado, porque não faço nada sem que seja muito 
prático, que se o texto não vier muito bom, que me 
convença, eu vou votar contra o projeto de V.Exa.

Vou ser logo muito claro. Até porque eu estou 
satisfeito. Fiquei satisfeito á época que estava filiado 
à ARCO e satisfeito com a ABCZ. 

Agora, temos que brigar aqui é para fazer com 
que o Ministério da Agricultura possa realmente chegar 
mais perto da ovinocultura, para evitar essa dificuldade 

que os criadores têm no que diz respeito à mortalida-
de, que é uma coisa estrondosa.

Não é por falta de zelo, de cuidado, porque a 
pessoa faz investimento. E será que ela, que fez in-
vestimento, não querer que aquele investimento traga 
resultados? Realmente essa é a grande dificuldade 
que eu encontrei na criação de ovinos.

Quero cumprimentar os presidentes das 2 institui-
ções, particularmente o meu querido amigo José Olavo 
Borges, parabenizando-o pela belíssima EXPOZEBU. 
Lamentei profundamente não poder ter ido, porque 
quem é operário não tem vontade própria. Só quem é 
patrão – e posso incluir o meu querido amigo Abelardo 
Lupion. Mas quem é operário como eu não pode, eu que 
programei 3 vezes viajar até Uberaba e não foi possí-
vel. O meu filho viajou e eu fiquei lá, porque ele deixou 
um bocado de “pepino” lá na fazenda para resolver e 
eu tive que resolver. Aí, já perdi 2 dias. Cheguei aqui e 
também não tive como chegar a Uberaba.

Mas quero cumprimentá-lo, Olavo, pela magnífica 
exposição e sei perfeitamente que isso é produto da 
organização, da responsabilidade e do comportamento 
decente dos diretores da ABCZ. Eu tenho lá o senhor 
como companheiro e um amigo. Este colega meu, o 
Deputado Abelardo Lupion, é um grande e extraordi-
nário Parlamentar desta Casa.

Posso dizer que o senhor procurou se cercar dos 
mais competentes técnicos e dos mais competentes 
criadores de bovino do Brasil. Dentre eles eu quero citar 
aqui o seu diretor técnico, que é o querido amigo Celso 
Barros Correia, um dos grandes criadores e um dos 
grandes selecionadores do gado nelore brasileiro.

Por isso eu quero deixar claro qual é a minha po-
sição. Estude muito, companheiro, para fazer um texto 
que me convença, sob pena de não ter com fracionar, 
porque entendo que as 2 entidades estão cumprindo 
fielmente com o seu compromisso com os criadores, 
no que diz respeito não só à orientação técnica, não 
só à melhoria genética, mas principalmente ao registro 
genealógico. Se colocarmos isso para cada instituição 
do Estado ou em cada Estado criador eu acho que vai 
criar uma série de dificuldades, e amanhã nós estare-
mos aqui recebendo as mesmas instituições para que 
possamos recuar naquilo que foi feito.

Então, vamos analisar com carinho. Tenho muito 
respeito pelo nobre colega Betinho, meu companhei-
ro. Mas gostaria que não fosse praticada esse tipo de 
ação, que não acredito que possa melhorar o rebanho, 
nem de bovino, nem de ovinos.

Muito obrigado, Sr. Presidente, desculpe-me in-
clusive as brincadeiras porque a intenção era alegrar 
o ambiente. 

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Muito obrigado, Deputado Benedito de Lira.

Concedo a palavra agora ao Deputado Afonso 
Hamm.

O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM – Deputado 
Abelardo Lupion, nosso Presidente, colegas Deputados, 
senhores representantes das entidades aqui presentes, 
quero cumprimenta-los, na pessoa do nosso Presidente 
José Olavo Borges Mendes, Presidente  da ABCZ. 

Quero cumprimentar também, de uma forma 
muito especial, o Paulo Afonso Schwab, competente 
presidente da ARCO, que nasceu no Rio Grande do 
Sul, mas é uma entidade efetivamente nacional.

Também saúdo os representantes do Ministério 
da Agricultura. Fui, durante 4 anos, assessor do Minis-
tro Patrini de Moraes. Naquele Ministério pude sentar 
do outro lado da mesa e entender o processo, não só 
como produtor, mas como uma pessoa que reivindi-
cava. E falo aqui também como criador de ovinos. Sou 
criador de bovinos também, embora levantemos aqui 
a bandeira da fruticultura. Também trabalho com a fru-
ticultura integrada, onde, nos meus pomares, a partir 
da queda das folhas, os ovinos fazem o pastoreio e 
todo o período de pré-parto e nascimento. 

Esses índices, Deputado Benedito de Lira, aumen-
tam bastante. Aproximamo-nos de 100% e, às vezes, 
até passa disso. Mas, claro, o bom manejo, a boa pro-
teção, a boa alimentação são realidades diferentes. 

Mas tenho sido aqui no Congresso Nacional, e 
junto com os meus colegas, os nossos pares, um de-
fensor da nossa pecuária.

O Deputado Betinho Rosado, que é um amigo, e 
mais do que isso, um competente Parlamentar, vem tra-
balhando há alguns anos na formatação desse projeto. 
E falamos com naturalidade, porque já debatemos esse 
tema numa outra oportunidade. E as razões por que 
me preocupa a aprovação do projeto com essa com-
posição é porque, por exemplo, só na atividade ovina, 
temos hoje 24, 25 raças. Seriam 24, 25 raças fazendo 
todo esse acompanhamento, esse trabalho genealó-
gico. Confesso, tranquilamente, que não vai dar certo 
com as 24. Claro que é opcional, mas também não po-
demos esvaziar as nossas entidades, porque se elas 
não tivessem competência o Ministério da Agricultura 
já teria tirado a sua habilitação, porque quem concede 
habilitação é exatamente o Ministério da Agricultura. 
E tem que haver uma razão absolutamente consisten-
te, muito aprofundada. E houve questionamento, por 
exemplo, quanto à raça santa inês, que cresceu mui-
to. Mas também, ao longo desse tempo, ouço falarem 
da ovinocultura, da caprinocultura e da bovinocultura. 
Houve avanço de gestão dos nossos competentes lí-

deres, que estão aí à mesa. E isso está validado pelo 
Ministério da Agricultura.

Então, parece-me oportuna a discussão. E afir-
mo: o Betinho é um companheiro atuante na defesa 
da fruticultura, do agronegócio, da agricultura e, funda-
mentalmente, das atividades ligadas a nossa pecuária, 
mesmo com as competências, os serviços prestados, 
com a habilitação, que é concedida e que pode ser 
tirada a qualquer momento. A qualquer instante o Mi-
nistério da Agricultura pode romper o convênio com a 
ABCZ ou com a nossa ARCO.

Tenho certeza de que os objetivos do debate são 
fundamentais, importantes. Eles reiteram o compromis-
so da efetiva realização de um bom serviço. Porque 
não é de graça que o Brasil hoje é o maior produtor 
e exportador de carne do mundo. E deve-se isso às 
competências, deve-se isso às associações de raça, 
deve-se isso às entidades maiores, que conseguiram 
melhorar, de forma absolutamente consistente, a ge-
nética dos nossos reprodutores, das nossas matrizes. 
Está aí o exemplo, todo dia, para quem liga o Canal 35, 
o Canal Rural. Quem participa das nossas EXPOFEI-
RAs sabe que são referências. Hoje, somos o maior 
produtor de carne porque temos o maior e melhor 
processo produtivo, partindo de uma boa alimentação, 
de uma excelente alimentação, partindo de um com-
ponente sanitário. Concordo que precisamos, sim, de 
um carinho especial para com a ovinocultura e a capri-
nocultura, que são atividades de potencial ainda não 
explorado na devida dimensão. Eu não aceito, como 
consumidor, como produtor, como ovinocultor, que não 
tenhamos ainda um programa de ovinocultura. Esse 
é um debate importantíssimo. Como é que nós mais 
importamos do que produzimos, e temos vocação no 
País, tanto com a ovinocultura quanto com a caprino-
cultura? Acho que aí está desenhado um cenário de 
absoluta oportunidade.

Então, eu queria dizer da boa intenção, do bom 
debate, da excelente oportunidade que estamos tendo 
nesta Comissão, a partir dessa provocação do Depu-
tado Betinho. Mas também quero dizer e referendar 
que não precisamos, por sermos do setor, fazer nós 
essa consideração. O Ministério, como eu disse, tem 
e dá as condições de habilitação a quem efetivamente 
cumpre com os pré-requisitos.

Por isso, eu, como produtor, com o ARCO, estou 
absolutamente satisfeito, mas queremos, sim, políticas 
em todas as esferas, uma política setorial. Não temos 
no Rio Grande do Sul e no Sul do País, onde se pro-
duz ovinos com lã, um programa de qualidade de lãs. 
A fibra natural, lã, é e deve ser estimulada, porque a 
fibra natural, comparada com o sintético...
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Houve uma discussão aqui no Congresso sobre 
os nossos ternos, os nossos blazers, que seriam des-
confortáveis. Mas quem usa um terno de pura lã, que 
não estou usando neste momento, sente-se confortável. 
São produtos isolantes térmicos para qualquer clima, 
para frio e para calor.

Vejo que – falando aqui como um estudioso da 
área – temos potencialidades absolutas a serem de-
senvolvidas, em especial na área da ovinocultura e da 
caprinocultura. E aí quero sugerir que façamos uma 
audiência pública nesta Comissão para debater, junto 
com o Deputado Betinho e com os colegas Deputa-
dos, e fundamentarmos uma política estruturante que 
vá além dessa condição do apoio e das análises do 
acompanhamento em relação ao registro genealógico. 
Acho que dá para aprofundar esse tema. É oportuno 
e é o que eu quero propor neste momento. 

Era isso. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Muito bem, Deputado.

Gostaria de avisar aos Deputados da Comissão 
que teremos reunião agora, às 17h, aqui na Sala da 
Presidência da Comissão de Agricultura. É importante 
a presença de todos para tratarmos de assunto extre-
mamente sério, que é o problema do Estatuto Racial, 
nele inserido o tema dos quilombolas. É, portanto, uma 
reunião importantíssima. Se os Srs. Deputados pude-
rem comparecer será muito bom.

Com a palavra o Deputado Moisés Avelino.
O SR. DEPUTADO MOISÉS AVELINO – Sr. Presi-

dente, senhores palestrantes, Dr. José Olavo, Dr. Paulo, 
Dr. Felipe, é uma satisfação muito grande recebê-los, 
porque acompanhamos o seu trabalho, principalmente 
do Dr. José Olavo à frente da ABCZ. 

Apesar da boa intenção do Deputado Betinho, 
quero dizer que nós trabalhamos com a ABCZ há al-
gum tempo, desde quando as comunicações ainda 
eram feitas manualmente. Hoje fazemos tudo pela In-
ternet. Ficou mais fácil. 

Onde tenho tido essa atividade, entendemos que 
a ABCZ está desempenhando um excelente trabalho 
e não precisaria da interferência de outros segmentos 
no registro genealógico dos nossos animais. Por essa 
razão, como o Ministério da Agricultura é o responsá-
vel pelo credenciamento, acredito que jamais o tirará 
da ABCZ. E essa ampliação, pela minha experiência, 
torna-se desnecessária pelo excelente atendimento 
que temos tido na ABCZ. 

Quanto aos ovinos, não conheço profundamente 
o setor, sou principiante nessa área. De uns 2, 3 anos 
para cá, venho estudando como criar ovinos e tentan-
do fazê-lo. Mas no meu Estado estamos meio avulsos, 
cada um por si e Deus por todos. 

Nesse início da atividade, sentimos falta de co-
nhecimento técnico, de pessoas que nos orientem com 
profundidade na criação de ovinos, porque temos pouca 
experiência. Além do mais, um outro fator, sobre o qual 
ontem mesmo discutia com um dos criadores de ovinos 
do meu município – sou de Tocantins -, é a dificuldade 
de comercialização, que já estou sentindo no início. 
Como nós produzimos pouco, ainda não temos como 
contratar com as grandes empresas que adquirem o 
produto. E não temos frigorífico para fazer os cortes 
adequados. Se quisermos exportar o produto, tem que 
ser vivo, e a falta de quantidade automaticamente di-
ficulta. Do que mais sentimos falta é exatamente da 
orientação técnica sobre como lidar com o ovino.

O companheiro disse da dificuldade que teve que 
o levou a parar com a criação. Nós também sentimos 
essa dificuldade e estamos aprendendo sozinhos, pro-
curando a literatura, procurando quem tem um pouco 
mais de experiência. Mas, por outro lado, preocupa-
nos muito porque, lendo a nossa literatura acerca de 
ovinos, vemos quantos por cento nós produzimos, e 
o que vem do Uruguai, da Austrália, não sei de onde. 
Nós temos possibilidade de ser grandes criadores de 
ovinos, até porque sabemos que criar ovino parale-
lamente a bovino é muito fácil. E também é possível. 
Temos nossas dificuldades, parece que falta alguma 
coisa que nos incentive a aumentar a cadeia produtiva 
para podermos resolver também a parte de comercia-
lização do produto. 

Depois tentaremos contato com o Dr. Paulo para 
colher algumas orientações e ver o caminho para le-
varmos aos companheiros do nosso Estado. 

De resto, quero parabenizar nosso companheiro 
Betinho, porque seu projeto nos permite hoje discutir 
o assunto nesta Comissão, o que nos traz grandes 
benefícios. Parabenizo o Deputado Betinho pela ini-
ciativa, apesar de discordar da maior abrangência 
dos credenciados nessa área. Mas essa discussão é 
muito importante porque daqui sairá mais informação 
para todos nós. 

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Vou passar a palavra ao Dr. Paulo Schwab para que 
faça sua réplica.

O SR. DEPUTADO PAULO PIAU – Sr. Presiden-
te, antes de V.Exa. passar a palavra aos Presidentes, 
uma vez que tenho um compromisso no Ministério às 
17h, queria apenas dizer do trabalho do nosso Presi-
dente José Olavo. Todos os Presidentes deram sua 
contribuição, e o Presidente José Olavo já está pela 
segunda vez à frente da ABCZ. Eu queria manifestar 
aqui a minha alegria por seu trabalho competente em 
defesa da pecuária nacional. E dizer ao Deputado Mar-
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cos Montes que, com certeza, ele estava na hora certa 
e no lugar certo para ser o relator do projeto, mas eu 
estou à disposição para ajudá-lo nesse relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Com a palavra o Dr. Paulo Schwab.

O SR. PAULO AFONSO SCHWAB – Eu só queria 
fazer algumas considerações. Como dizia o Deputado 
Betinho, a ARCO proibia isso, a ARCO não deixava 
fazer aquilo. Está sentado aqui na frente, ao lado do 
Deputado Benedito, o Felipe, que é quem coordena 
o registro genealógico do Ministério. O registro não é 
da ARCO, nem da ABCZ. O registro genealógico é do 
Ministério da Agricultura, que nos delega. Nós temos 
normatização para fazer isso. Nós não podemos fazer 
de outra maneira que não seja aquela. Então, nós te-
mos uma fiscalização, temos que fazer relatório, toda 
essa norma nós temos que seguir. Essa acervo gené-
tico pertence ao Estado. Se deixarmos algumas coisas 
acontecerem dentro do registro, sem os controles, nós 
não conseguiremos fazer melhoramento genético, por-
que nós não sabemos quem é quem. Então, nisso aí 
tem que haver rigidez. Não é o registro que impulsio-
na uma atividade. Exemplo clássico – a maioria dos 
senhores conhece – é o do Nelore. Pensem no que 
era o Nelore há pouco tempo e o que é o Nelore hoje. 
Então, esse é o trabalho feito por essa instituição cha-
mada ABCZ. Nós temos um dos melhores materiais do 
mundo. Hoje, no Brasil, são 130 milhões de zebuínos, 
ou mais que isso. Somos pequenos próximos disso, 
mas a parte do registro, se ela fosse impulsionar... E 
o registro vai impulsionar, pela qualidade, pela exce-
lência do material genético que nós temos. O grande 
gargalo da nossa ovinocultura hoje está na parte do 
conhecimento. Nós temos dificuldade em encontrar no 
Brasil técnicos que conheçam e que saibam trabalhar 
com ovinocultura. O Rio Grande do Sul também tem 
isso hoje e nós precisamos urgentemente – nós fize-
mos uma matéria sobre isso – de conhecimento e de 
extensão rural. A ovinocultura é uma atividade nova 
para muitos. Então, muitos não têm o conhecimento 
dos problemas que pode haver no setor. 

Então, esse é um grande gargalo, a organização 
do mercado. Nós tivemos um mercado organizado em 
cima de lã e hoje nós estamos olhando o mercado de 
carne, que é um mercado que o mundo todo quer e 
nós, brasileiros, com uma vocação de solo, clima e 
vocação para a produção primária que temos, esta-
mos importando.

Eu até aproveito a oportunidade criada pelo Be-
tinho com isso que falou o meu conterrâneo Afonso 
Hamm. Que disso aí a gente faça uma outra discussão 
maior para ver como nós podemos aumentar o rebanho. 
E algumas atitudes, temos certeza, virão dessa casa. 

A criação das políticas é que vai nos definir o setor. 
Se fosse uma mudança do registro para aumentar os 
rebanhos, eu até bateria palmas. Mas acho que não. 
Acho que não é por aí. Acho que nós temos que juntar 
isso, pegar o limão e fazer uma boa limonada.

Eu acho que temos que fortalecer nossas orga-
nizações. Toda atividade, quando precisa fazer esse 
movimento... E nós temos a ovinocultura. O setor bovino 
está bem organizado, tem uma sustentabilidade muito 
grande no Brasil inteiro. A ovinocultura tem alguns Esta-
dos que estão entrando agora. Então, é preciso montar 
todas essas estruturas. E não é mudando o registro, 
transferindo o registro de A para B que vamos mudar 
isso. Não é. E o registro é um acervo nacional. Então, 
vamos dizer que esse acervo, nós, entidades, estamos 
fazendo para o Ministério e temos que seguir dentro 
daquela normatização, porque não podemos fazer di-
ferente, senão nos puxam as orelhas ou nos tiram da 
atividade. Mas aí vemos a grandiosidade que tem.

E eu dizia ao Dr. José Olavo que assistia, lá em-
baixo, pela televisão, à feira promovida pela ABCZ, uma 
maravilha de evento que estão fazendo, com materiais 
de excelente qualidade. Por quê? Porque há uma es-
trutura forte por detrás dessa atividade. Com o auxílio 
dos senhores, eu acho que vamos chegar lá. Nenhuma 
outra estrutura também muito forte, talvez, faria tanto 
quanto está fazendo a ABCZ hoje em prol do registro, 
em prol da pecuária nacional. É essa atividade que 
nós também vamos fazer. 

Essa é uma ponderação que fazemos sobre esse 
auxílio. Nós precisamos de alguma coisa a mais: apoio. 
Nós até nem falamos muito do que o produtor tem fei-
to. Mas na parte das políticas nós precisamos de uma 
oportunidade para as nossas instituições consegui-
rem trabalhar e desenvolver essa atividade da melhor 
maneira possível.

Então, era isso, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Obrigado, Dr. Paulo.

O SR. LUIZ ANTÔNIO JOSAHKIAN – Sr. Pre-
sidente... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Pode falar, é óbvio. Aqui nós somos extremamente 
democráticos. 

O Dr. Josahkian tem a palavra.
O SR. LUIZ ANTÔNIO JOSAHKIAN – Muito obri-

gado, Presidente. Na verdade, gostaria só de acres-
centar uma nova perspectiva a esse assunto, que é a 
questão da genômica. Eu acho que ela enriquece. Re-
centemente, há 2 ou 3 semanas, foi capa da Science 
– e o Brasil participou – uma piada: “O primeiro animal 
doméstico de interesse econômico foi o bovino”. Parti-
ciparam desse projeto pesquisadores da EMBRAPA, 



21674 Quinta-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2009

da UNESP. E, surpreendentemente, 80% dos 22 mil 
genes que foram verificados no mapa bovino, nós, hu-
manos, compartilhamos com eles. Hoje, somos mais 
parecidos com os bovinos do que com os ratos, que 
era a última posição.

Com isso, estou querendo dizer o seguinte: como 
a ACBZ agora está começando a trabalhar um Ban-
co Nacional de DNA, as pesquisas... Imaginem as 
semelhanças que existem entre as raças? O que a 
genômica encontrar para uma raça se aplica à outra 
e à outra. Como nós temos um projeto, mais uma vez 
essa sinergia aparece. Então, mais uma vez, se ca-
racteriza a importância de se manter a unidade das 
raças para otimizar o conhecimento gerado de uma 
coisa a outra.

Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– V.Exa. não vai falar de APAE, não é?

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI – É. Eu 
estou correndo o risco, Presidente. Eu cheguei atra-
sado, mas vim porque há um projeto aqui de minha 
autoria, um projeto de registro genealógico. Eu fui a 
várias outras Comissões e infelizmente coincidiram 
os horários e eu não pude vir antes. Mas o mal de a 
gente chegar tarde é que corremos o risco de come-
ter gafe, por estar fora do clima do debate. Vou citar 
um episódio que já contei aqui para o Presidente. 
Na Assembléia Legislativa de Santa Catarina, quan-
do eu era Deputado Estadual, chegou um Deputado 
na reunião bastante agitado, correndo – o Deputado 
Onofre Agostini. Ele tem 5 mandados e está no 6º -, e 
perguntou para o Deputado Ivan Ranzolin de que as-
sunto estavam tratando. Ele disse o assunto é APAE, 
o projeto das APAEs. Aí, o Deputado Onofre Agostini 
pediu a palavra e falou das APAEs, da sua importân-
cia, que temos que criar uma legislação específica em 
nosso Estado para protegê-las e tal. O Presidente da 
Mesa disse: “Desculpe, Deputado, mas o assunto aqui 
é petróleo” (Riso.) 

Então, eu antes perguntei para o Deputado ali 
qual era o assunto. 

Mas, na verdade, Presidente, eu...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 

– Agora, V.Exa. tem que concluir essa história, porque 
ela é famosa. (Risos.)

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI – É. O 
Deputado Ivan Ranzolin enganou, mentiu para o De-
putado Onofre Agostini.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Daí, o Deputado Onofre pediu um aparte, não é?

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI – Exa-
tamente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-
pion) – “Pela ordem”. Aí o Presidente: “Mas, por que o 
senhor quer pela ordem?” Ele disse: “Eu só pedi pela 
ordem para mandar o Deputado Ivan Ranzolin pros 
quintos dos infernos”. (Risos.)

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI – (Risos.) 
É verdade. Depois o Deputado Ivan Ranzolin se ele-
geu a Deputado Federal. Esteve aqui na nossa Casa 
até há pouco tempo. Encontrei com ele, inclusive, em 
Lajes essa semana.

Mas, o meu projeto trata do registro genealógico 
de animais que não despertam interesse agropecuá-
rio. Embora exista uma grande soma, embora existam 
valores financeiros, uma movimentação financeira mui-
to grande no País em torno disso. Mas a falta dessa 
separação, hoje, a falta de um esclarecimento está 
criando uma dificuldade: a participação do Brasil em 
vários eventos internacionais hoje está tolhida por falta 
de uma definição.

Então, o que eu peço é uma correção. Que o Dr. 
Felipe possa nos orientar sobre algumas correções que 
possam ser feitas, de erros, enfim, alguns equívocos 
que possa ter o projeto. Mas o projeto é meritório, no 
meu entendimento e no daqueles que me procuraram, 
no sentido de fazermos aquilo que o próprio Ministro 
Reinhold Stephanes já nos adiantou. S.Exa. não vê 
interesse do Ministério em tratar do registro dos cães, 
quando há tantos outros assuntos, como os que estão 
sendo debatidos aqui sobre ovinos, que são mais inte-
ressantes e mais importantes, para efeito da economia 
nacional, da produção animal. O Ministério deveria se 
ocupar mais com a produção animal e menos com 
animais de exposição, que podem ser entregues às 
entidades competentes, como pretende o projeto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Com a palavra o Deputado Átila Lira.

O SR. DEPUTADO ÁTILA LIRA – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, sou mais ligado à área de 
educação, mas hoje dedico-me um pouco à criação de 
ovinos e caprinos. Estava olhando atentamente essa 
lei de 1965. O projeto do Deputado Betinho atualiza 
essa lei, dá amplitude, permite que outras instituições 
possam cuidar das diversas raças, e muda essa lei 
de 1965. Vejam como a redação dessa lei é típica da 
época do regime de 65. Vejam como se redigia uma lei 
de monopólio: “Os trabalhos de registro genealógico 
permanecerão cometidos a entidades privadas – ve-
jam o termo – já existentes no País”.

Hoje não se faz mais uma redação de qualquer 
norma para dar uma realidade permanente e dura-
doura. Este texto, depois que ele tirar esses “animais 
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domésticos”, vai ficar mais adequado para atualizar 
essa lei, e vai permitir que tenhamos maior liberda-
de de organização nos Estados. Eu já não gosto de 
Ministério autorizando. Por mim não haveria nenhum 
Ministério. Tudo isso é cartório, são autoridades públi-
cas, que às vezes não nos representam. Não vou nem 
a Ministério, porque tenho, em princípio, uma ojeriza 
às autoridades do Poder Executivo.

Era isso que eu queria dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 

– Muito obrigado, Deputado.
Vou encerrar esta reunião. Antes, porém, con-

voco...
O SR. DEPUTADO BETINHO ROSADO – Sr. 

Presidente, antes de V.Exa. encerrar a reunião peço 
a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Pois não, Deputado Betinho Rosado.

O SR. DEPUTADO BETINHO ROSADO – Eu 
gostaria de fazer uma observação final e rápida. Os 
Deputados Paulo Piau e Afonso Hamm conversaram 
a respeito de um assunto, e com muita propriedade, 
pela experiência que cada um tem: disseram que afinal 
de contas é o Ministério da Agricultura o fiel deposi-
tário do registro genealógico, mas o Ministério pode, 
a qualquer momento, se as entidades não estiverem 
fazendo o registro de forma correta, retirá-lo. Não é 
verdade. A lei assegura – e é assim, é por isso que há 
o cartório -, à ARCO e à ABCZ, no seu art. 2º, o direi-
to de elas fazerem, porque já existiam antes da lei. A 
lei contém uma ressalva para eles: “Os trabalhos de 
registro genealógico permanecerão cometidos a enti-
dades privadas já existentes no País sob fiscalização 
do Ministério da Agricultura, respeitado...” 

Já existiam antes da lei. Então não pode tirar. A 
verdade é esta. É um cartório que foi formado. Eu du-
vido que o Ministério dê parecer favorável a uma pes-
soa ou a um grupo de pecuaristas que resolva criar o 
registro de uma nova raça, sendo zebuíno ou ovino. Se 
for ovino tem que ser com a ARCO e, se for zebuíno, 
tem que ser com a ABCZ. 

Era esta a observação final que eu queria fazer. 
Se o representante do Ministério tiver outra infor-

mação, gostaria de ouvi-lo também.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 

– Nobre Deputado, deixe ele só ler aqui o artigo.
O SR. FELIPE JOSÉ DE CARVALHO – Nobre 

Deputado Betinho, gostaria só de ler o artigo aqui da 
própria lei a que se refere a questão do “já existente 
no País”. 

Não vou me ater às demais, porque não é o caso 
de ser tratado neste ano.

O art. 4º desta lei diz:

“Art. 4º. A autorização concedida nos 
termos desta lei à entidade de criadores e às 
suas filiadas para executarem o serviço de 
registro genealógico só poderá ser cancelada 
nos seguintes casos:” 

Aqui já são os casos de cancelamento. 
Então, tanto a ABCZ quanto a ARCO hoje podem 

perder o registro da lei. Não é parágrafo, é artigo 4º:

“Art. 4º. A autorização concedida nos 
termos desta lei à entidade de criadores e às 
suas filiadas para executarem o serviço de 
registro genealógico só poderá ser cancelada 
nos seguintes casos: Dissolução da entidade; 
abandono dos trabalhos de registros genealó-
gicos; e irregularidade devidamente constatada 
na execução desses serviços.” 

O SR. DEPUTADO BETINHO ROSADO – Eu 
não sou advogado. Nasci agrônomo e terminei fazen-
do agronomia também. Mas este assunto tem que ser 
discutido por advogado. (Risos.)

O SR. FELIPE JOSÉ DE CARVALHO – Concor-
do. Nós estamos abertos à discussão, sem maiores 
problemas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lu-
pion) – Deputado Benedito de Lira, V.Exa. quer usar 
a palavra?

O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA – Que-
ria fazer só uma ressalva no que diz respeito a esta 
expressão: “os registros genealógicos serão feitos por 
entidades privadas já existentes no País”. 

Não carimbou nem a ABCZ, nem a ARCO. Mas 
as 2 se credenciaram e vêm cumprindo fielmente o 
que determina a lei e as normas estabelecidas pelo 
Ministério da Agricultura. Tanto é verdade que ele diz 
que poderão perder, desde quando contrarie os itens 
“a”, “b” e “c” do art. 4º da lei. Então, não é cartório. 

Permita-me, meu querido amigo Átila Lira, não 
existe procedimento cartorial no registro dos animais, 
quer sejam ovinos ou bovinos. 

O SR. DEPUTADO ÁTILA LIRA – Não, existe! 
Isso está muito claro. Vejam, não existe redação mais 
anacrônica do que essa. Isso é típico do período da 
exceção. O sujeito podia legislar do jeito que quises-
se, ou seja, quem existe está autorizado e não permi-
te que outras possam surgir na dinâmica da própria 
agricultura, da pecuária. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Abelardo Lupion) 
– Vou encerrar esta reunião, antes, porém, convoco 
os Srs. Deputados para reunião deliberativa, amanhã, 
quarta-feira, às 10h, no plenário 6. 

Está encerrada a presente reunião.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 9ª Reunião Ordinária, realizada em 14 
de Maio de 2009.

Às dez horas e quarenta e sete minutos do dia 
quatorze de maio de dois mil e nove, reuniu-se a Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática, no Plenário 13, Anexo II da Câmara dos De-
putados, com a presença dos Senhores Deputados 
Eduardo Gomes – Presidente; Professora Raquel Tei-
xeira, Cida Diogo e Luiza Erundina – Vice-Presidentes; 
Antonio Carlos Chamariz, Bispo Gê Tenuta, Emanuel 
Fernandes, Eunício Oliveira, Francisco Rossi, Glauber 
Braga, Gustavo Fruet, Iriny Lopes, José Rocha, Paulo 
Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Paulo Teixeira, Ro-
drigo Rollemberg, Sandes Júnior e Uldurico Pinto – 
Titulares; Colbert Martins, Duarte Nogueira, Flávio 
Bezerra, Jorginho Maluly, Julio Semeghini e Márcio 
Marinho – Suplentes. Deixaram de comparecer os De-
putados Abelardo Camarinha, Beto Mansur, Bilac Pin-
to, Charles Lucena, Dr. Adilson Soares, Edigar Mão 
Branca, Eleuses Paiva, Gilmar Machado, Jader Bar-
balho, Lindomar Garçon, Manoel Salviano, Miro Tei-
xeira, Narcio Rodrigues, Nelson Proença, Paulo Bor-
nhausen, Paulo Pimenta, Ratinho Junior, Solange 
Amaral, Vic Pires Franco, Wladimir Costa e Zequinha 
Marinho. Justificou a ausência o Deputado Nelson Pro-
ença. ABERTURA: Havendo número regimental, o 
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou à 
apreciação a Ata da 8ª reunião, realizada no dia 29 de 
abril de 2009. O Deputado Eunício de Oliveira solicitou 
a dispensa da leitura da Ata. Não houve discussão. Em 
votação, a Ata foi APROVADA por unanimidade. EX-
PEDIENTE: O Presidente comunicou ao Plenário que: 
1) recebeu, para conhecimento, cópia do Acórdão nº 
910/2009, aprovado pelo Tribunal de Contas da União, 
que trata de embargos de declaração opostos pela 
Subsecretaria de Serviços Postais do Ministério das 
Comunicações contra acórdão que não conheceu de 
Pedido de Reexame pelo recorrente; 2) recebeu do 
presidente do Conselho Superior de Infraestrutura 
(Coinfra) da Fiesp / IRS, Fernando Xavier Ferreira, 
convite para participar da reunião do referido conselho 
a realizar-se no dia 15 de maio, na Sala Executiva da 
sede da Fiesp, em São Paulo; 3) recebeu da Cisco do 
Brasil Ltda., convite, extensivo aos membros desta 
Comissão, para participar de café da manhã, dia 14 
de maio, na Churrascaria Pampa, Anexo IV da Câma-
ra dos Deputados, acompanhado de palestra intitulada 
“Transformando a promessa da banda larga em uma 

realidade: o que precisa ser feito”, a ser proferida pelo 
diretor da entidade Sr. Enrique J. Rueda-Sabater; 3) 
recebeu do Ministério das Relações Exteriores convi-
te para a reunião de coordenação sobre a participação 
brasileira no Programa da América Latina e do Caribe 
para a Sociedade da Informação (eLAC 2010), reali-
zada no dia 13 de maio, às 14h, no Palácio do Itama-
raty; 4) recebeu da diretoria da Associação Nacional 
dos Procuradores da República convite para a soleni-
dade de posse da diretoria e do colégio de delegados 
da associação, eleitos para o biênio 2009/2011, a re-
alizar-se dia 14 de maio, às 19h, no Auditório Jusceli-
no Kubitschek da Procuradoria Geral da República, 
em Brasília; 5) recebeu da coordenação executiva da 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, convite 
para a reunião sobre a organização do evento deste 
ano, dia 14 de maio, no Auditório Renato Archer do 
MCT; 6) recebeu da presidência da Claro convite para 
a solenidade de entrega do título de Personalidade de 
Vendas 2009, oferecido pela ADVB – Associação dos 
Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, no próxi-
mo dia 18 de maio, no Salão Nobre da Hebraica, em 
São Paulo; 7) recebeu da Assessoria de Assuntos In-
ternacionais do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
convite para participar da VII Reunião do Conselho 
Científico Consultivo sobre Cooperação Internacional 
(CCC), a realizar-se no dia 27 de maio, na sede do 
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), em 
Brasília; 8) recebeu do Ministério das Relações Exte-
riores convite, extensivo aos membros desta Comissão, 
para participar do Seminário sobre a nova Lei de Ser-
viços Audiovisuais, com data prevista para os dias 4 e 
5 de junho, no Senado argentino, em Buenos Aires. 
Os interessados poderão confirmar presença na se-
cretaria da comissão; 9) recebeu do presidente da 
Associação Brasileira de Supermercados – Abras, 
Sussumu Honda, correspondência solicitando a pro-
moção de debates acerca do PL 612/2007, que trata 
do uso de sacolas plásticas biodegradáveis, e enca-
minhando Nota Técnica do Ministério do Meio Ambien-
te sobre o tema; 10) recebeu justificativa de ausência 
dos deputados Antonio Carlos Chamariz, no período 
de 29 de abril a 3 de maio, para tratamento de saúde; 
Nelson Proença, nos dias 14 e 22 de abril e 14 de 
maio, e Profª Raquel Teixeira, nos dias 26 de março, 
14 e 29 de abril, em razão de compromissos políticos-
partidários; 11) o período para apresentação de emen-
das à LDO/2010 será de 18 a 27 de maio e que os 
coordenadores serão os deputados Gilmar Machado 
e Nárcio Rodrigues. As sugestões devem ser apresen-
tadas na Secretaria da Comissão, e também encami-
nhadas pelo sistema de emendas. Finalizando o perí-
odo de expediente, o Presidente sugeriu a inclusão do 
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assessor técnico da Abert, Sr. Ronald Barbosa, na lis-
ta de convidados da audiência pública destinada a 
debater as redes de energia elétrica para provimentos 
de serviços de internet, fruto do requerimento nº 169/09, 
de sua autoria, aprovado em 22.04.09. Em votação, a 
inclusão foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO 
DIA: Antes de dar início ao item A da pauta (Requeri-
mentos), o Presidente submeteu à apreciação do ple-
nário a inversão de pauta do item 3, solicitada pelo 
Deputado Julio Semeghini. Aprovada, passou-se a 
apreciação da matéria. 1 – REQUERIMENTO Nº 173/09 
– dos Srs. Iriny Lopes e Luiz Alberto – que “solicita 
realização do Seminário “Pré-sal, Inovação Tecnológi-
ca e Sustentabilidade””. APROVADO. O DEPUTADO 
PAULO HENRIQUE LUSTOSA SUBSCREVEU O RE-
QUERIMENTO. 2 – REQUERIMENTO Nº 174/09 – da 
Sra. Solange Amaral e outros – que “solicita seja rea-
lizado Seminário para debater a utilização das faixas 
de 2,5 e 3,5 Giga Hertz”. APROVADO. 3 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 347/07 – da Comis-
são de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – 
(MSC 372/2007) – que “aprova o texto do Acordo “Es-
trutura de Cooperação em Sociedade da Informação 
entre os Governos da República Federativa do Brasil, 
da República da África do Sul e da República da Índia”, 
assinado em Brasília, em 13 de setembro de 2006”. 
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 4 – PROJETO DE LEI Nº 1.238/07 – do 
Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “altera a Lei 
nº 9.096, de 1995, para estabelecimento do critério 
para distribuição do tempo da Propaganda Partidária”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. PARECER: 
pela rejeição. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 5 
– PROJETO DE LEI Nº 2.262/07 – do Sr. Carlos Willian 
– que “altera a Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, 
para proibir a clonagem de animais”. RELATOR: De-
putado NELSON PROENÇA. PARECER: pela rejeição. 
RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 6 – TVR Nº 521/08 
– do Poder Executivo – (MSC 279/2008) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 961, de 20 de novembro de 2006, 
que outorga permissão ao Sistema Jovem de Comu-
nicação Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no município de Mi-
nistro Andreazza, Estado de Rondônia”. RELATOR: 
Deputado BETO MANSUR. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 7 – 
TVR Nº 776/08 – do Poder Executivo – (MSC 382/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 622, de 21 de setembro 
de 2006, que outorga permissão à Rádio Difusora de 

Catanduva Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada no município de Novo 
Horizonte, Estado de São Paulo”. RELATORA: Depu-
tada SOLANGE AMARAL. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 8 – 
TVR Nº 915/08 – do Poder Executivo – (MSC 705/2008) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 275, de 5 de junho de 
2008, que outorga autorização à Associação Rádio 
Comunitária Paula Freitas – ARCOFREITAS para exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária no muni-
cípio de Paulo de Freitas, Estado do Paraná”. RELATOR: 
Deputado LINDOMAR GARÇON. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 9 – TVR Nº 1.045/08 – do Poder Executivo 
– (MSC 953/2008) – que “submete à apreciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
284, de 5 de junho de 2008, que outorga autorização 
à Associação Cultural de Rádio Comunitária de San-
tanópolis para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviços de radiodifusão co-
munitária no município de Santanópolis, Estado da 
Bahia”. RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 10 – TVR Nº 1.050/08 – do 
Poder Executivo – (MSC 953/2008) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 446, de 17 de julho de 2008, que outorga 
autorização à Rádio Comunitária Solidariedade para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviços de radiodifusão comunitária no 
município de Serra Branca, Estado da Paraíba”. RE-
LATORA: Deputada SOLANGE AMARAL. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 11 – TVR Nº 1.068/08 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 952/2008) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
806, de 20 de dezembro de 2007 que outorga autori-
zação à Associação Comunitária Para o Desenvolvi-
mento de Borrazópolis – ACDB para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária, no município de Bor-
razópolis, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado 
ANTONIO PALOCCI. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 12 
– TVR Nº 1.091/08 – do Poder Executivo – (MSC 
951/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 118, de 20 de 
março de 2008, que outorga autorização à Associação 
de Apoio a Juventude e ao Esporte de Santa Terezinha 
do Tocantins (AAJEST) para executar, pelo prazo de 
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dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Santa Terezi-
nha do Tocantins, Estado do Tocantins”. RELATOR: 
Deputado GILMAR MACHADO. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
13 – TVR Nº 1.098/08 – do Poder Executivo – (MSC 
954/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 492, de 30 de 
agosto de 2007, que outorga autorização à Associação 
Comunitária Bela Vista de Radiodifusão para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Carvalhos, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: De-
putado JOSÉ ROCHA. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 14 
– TVR Nº 1.134/08 – do Poder Executivo – (MSC 
956/2008) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 741, de 18 de 
dezembro de 2007, que autoriza a Associação Meire-
lense de Cultura e Radiodifusão Comunitária executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina” RELATORA: 
Deputada SOLANGE AMARAL. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
15 – TVR Nº 1.170/09 – do Poder Executivo – (MSC 
101/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 151, de 3 de 
abril de 2008 que outorga autorização à Associação 
de Radiodifusão Comunitária do Bairro Nossa Senho-
ra Aparecida para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Manhuaçu, Estado de 
Minas Gerais”. RELATORA: Deputada SOLANGE AMA-
RAL. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 16 – TVR Nº 1.197/09 
– do Poder Executivo – (MSC 103/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 594, de 16 de outubro de 2007, 
que autoriza a Associação Progressista dos Moradores 
de Bom Jesus da Lapa executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Bom Jesus da Lapa, 
Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado NARCIO RO-
DRIGUES. PARECER: pela aprovação. Vista ao De-
putado José Rocha, em 29/04/2009. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 17 – TVR Nº 
1.212/09 – do Poder Executivo – (MSC 104/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 463, de 28 de julho de 
2008, que autoriza a Associação Comunitária de Ação 
Social de Icaraí de Minas executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-

difusão comunitária no município de Icaraí de Minas, 
Estado de Minas Gerais”. RELATORA: Deputada SO-
LANGE AMARAL. PARECER: pela aprovação. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 18 – TVR 
Nº 1.213/09 – do Poder Executivo – (MSC 104/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 495, de 15 de agosto 
de 2008, que autoriza a Associação Cultural e Artísti-
ca de Radiodifusão Comunitária Candeal executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Cordeiros, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado 
PAULO TEIXEIRA. PARECER: pela aprovação. Vista 
ao Deputado José Rocha, em 29/04/2009. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE O PARECER. 19 – TVR Nº 
1.223/09 – do Poder Executivo – (MSC 104/2009) – 
que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 646, de 24 de setembro 
de 2008, que autoriza a Associação Cultural Rádio 
Comunitária Antoninense executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Antonina, Estado 
do Paraná”. RELATOR: Deputado RODRIGO ROLLEM-
BERG. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 20 – TVR Nº 1.225/09 
– do Poder Executivo – (MSC 104/2009) – que “sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons-
tante da Portaria nº 659, de 08 de outubro de 2008, 
que autoriza a Associação Cultural dos Moradores e 
Comensais do Lago Norte executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na localidade de Lago Norte, Dis-
trito Federal” RELATOR: Deputado NELSON MEURER. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 21 – TVR Nº 1.232/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 105/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da 
Portaria nº 36, de 15 de janeiro de 2004, que outorga 
autorização à Associação Comunitária Sócio-Cultural 
Mar Azul para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Estância, Estado de Sergipe”. 
RELATOR: Deputado EDIGAR MÃO BRANCA. PARE-
CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 22 – TVR Nº 1.241/09 – do Poder 
Executivo – (MSC 105/2009) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 280, de 28 de junho de 2005, que outorga au-
torização à Associação de Radiodifusão Comunitária 
São Sebastião para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Choró, Estado do Ceará”. 
RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL. PARE-
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CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 23 – TVR Nº 1.244/09 – do Poder 
Executivo – (MSC 105/2009) – que “submete à apre-
ciação do Congresso Nacional o ato constante da Por-
taria nº 594, de 24 de novembro de 2005, que outorga 
autorização à Associação Comunitária Remanso para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Quixeramobim, Estado do Ceará”. RE-
LATOR: Deputado RODRIGO ROLLEMBERG. PARE-
CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 24 – TVR Nº 1.253/09 – do Poder 
Executivo – (MSC 89/2009) – que “submete à aprecia-
ção do Congresso Nacional o ato constante da Porta-
ria nº 675, de 23 de outubro de 2006, que outorga 
autorização à Sociedade de Radiodifusão Comunitária 
Vale do Açaí para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Poção, Estado de Per-
nambuco”. RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 25 – TVR Nº 1.256/09 – do 
Poder Executivo – (MSC 93/2009) – que “submete à 
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do 
Decreto de 11 de setembro de 2006, que renova a 
concessão outorgada à Difusora Ouro Verde Ltda. para 
executar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia, no município de Curitiba, Estado do Paraná”. RE-
LATOR: Deputado WELLINGTON FAGUNDES. PARE-
CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMI-
DADE O PARECER. 26 – TVR Nº 1.258/09 – do Poder 
Executivo – (MSC 94/2009) – que “submete à aprecia-
ção do Congresso Nacional o ato constante do Decre-
to de 27 de novembro de 2008, que renova a conces-
são outorgada à Sociedade de Televisão Sul Flumi-
nense Ltda. para explorar, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão de sons e imagens no 
município de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 27 – TVR Nº 1.264/09 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 102/2009) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 
615, de 19 de setembro de 2008, que outorga autori-
zação à RCI – Rádio Comunitária de Iaciara para exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária no muni-
cípio de Iaciara, Estado de Goiás”. RELATORA: Depu-
tada SUELI VIDIGAL. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 28 
– PROJETO DE LEI Nº 2.809/08 – do Sr. Silas Câma-
ra – que “modifica a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997, Lei Geral de Telecomunicações – LGT, para in-

cluir, como direito do usuário de telecomunicações o 
questionamento de débitos lançados em conta telefô-
nica”. (Apensado: PL 4465/2008) RELATOR: Deputado 
EMANUEL FERNANDES. PARECER: pela rejeição 
deste, e do PL 4465/2008, apensado. Vista ao Depu-
tado Ratinho Junior, em 29/10/2008. O Deputado 
Ratinho Junior apresentou voto em separado em 
04/11/2008. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 29 – PROJETO DE LEI Nº 2.899/08 – do Sr. 
William Woo – que “obriga as operadoras de telefonia 
fixa e móvel ao pagamento de multa em razão de da-
nos decorrentes da ineficiência em garantir a privaci-
dade de seus usuários”. RELATOR: Deputado NELSON 
PROENÇA. PARECER: pela rejeição. RETIRADO DE 
PAUTA DE OFÍCIO. 30 – RELATÓRIO Nº 1/09 – do 
Sr. Paulo Henrique Lustosa – “relatório das atividades 
realizadas, durante o ano de 2008, pela Subcomissão 
Permanente de Ciência e Tecnologia e Informática”. 
APROVADO. Encerrada a Ordem do Dia, os Deputa-
dos Emanuel Fernandes e Paulo Henrique Lustosa 
falaram sobre as concessões de serviços de Tv e rá-
dios educativas recebidas pelo Sindicato dos Metalúr-
gicos e as autorização desses processos no Congres-
so Nacional. O Presidente, então, solicitou a consulto-
ria da Casa que elabore nota técnica com as informa-
ções e os esclarecimentos necessários sobre essas 
concessões. Solicitou também ao Deputado Paulo 
Henrique Lustosa que elabore nota técnica sobre as 
propostas contidas no Projeto do Senado Federal nº 
182/2009, que trata da convergência tecnológica, para 
que a comissão retome os debates sobre o assunto já 
discutidos na análise do Projeto de Lei nº 29/2007. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente encerrou os trabalhos às onze horas e trin-
ta e três minutos. Para constar, eu,  Myriam Gonçalves 
Teixeira de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata 
que será assinada pelo Presidente e encaminhada à 
publicação no Diário da Câmara dos Deputados. De-
putado Eduardo Gomes, Presidente. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Vigésima Oitava Reunião Ordinária, 
realizada em 19 de maio de 2009.

Às quinze horas e quatorze minutos do dia de-
zenove de maio de dois mil e nove, reuniu-se a Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania, no Ane-
xo II, Plenário 1 da Câmara dos Deputados, com a 
presença dos Senhores Deputados Tadeu Filippelli – 
Presidente; Bonifácio de Andrada e José Maia Filho 
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– Vice-Presidentes; Antonio Carlos Biscaia, Antonio 
Carlos Pannunzio, Augusto Farias, Carlos Bezerra, 
Ciro Nogueira, Colbert Martins, Eduardo Cunha, Efraim 
Filho, Felipe Maia, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Ge-
raldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, Indio 
da Costa, João Almeida, João Campos, José Carlos 
Aleluia, José Genoíno, Jutahy Junior, Marcelo Itagiba, 
Marcelo Ortiz, Márcio França, Mauro Benevides, Men-
des Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Nelson Trad, Os-
mar Serraglio, Pastor Manoel Ferreira, Paulo Maluf, 
Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, 
Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Valtenir 
Pereira, Vicente Arruda, Vieira da Cunha, Vilson Co-
vatti, Vital do Rêgo Filho, Wolney Queiroz e Zenaldo 
Coutinho – Titulares; Arnaldo Faria de Sá, Carlos Willian, 
Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Edson Aparecido, Edu-
ardo Lopes, George Hilton, Hugo Leal, Jairo Ataide, 
João Magalhães, José Guimarães, Luiz Couto, Major 
Fábio, Odílio Balbinotti, Osmar Júnior, Pastor Pedro 
Ribeiro, Renato Amary, Ricardo Tripoli, Roberto San-
tiago, Sergio Petecão e William Woo – Suplentes. Com-
pareceram também os Deputados Flaviano Melo e 
Nilson Mourão, como não-membros. Deixaram de com-
parecer os Deputados Arolde de Oliveira, Bruno Araú-
jo, Ciro Gomes, Eliseu Padilha, Emiliano José, Jeffer-
son Campos, João Paulo Cunha, José Eduardo Car-
dozo, José Mentor, Magela, Marcelo Guimarães Filho, 
Maurício Quintella Lessa, Paes Landim, Paulo Maga-
lhães e Sérgio Brito. O Presidente declarou abertos os 
trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da vigésima 
sétima reunião ordinária realizada em quatorze de 
maio. O Deputado Regis de Oliveira requereu dispen-
sa da leitura da Ata. Em votação, a Ata foi aprovada 
por unanimidade. EXPEDIENTE: 1 – Ofício do Senhor 
Deputado Osmar Junior, justificando ausência nas 
reuniões dos dias 12, 13 e 14 de maio do corrente, em 
razão de licença médica. ORDEM DO DIA: Os Depu-
tados José Genoíno, Geraldo Pudim, Flávio Dino, San-
dra Rosado, Antonio Carlos Biscaia, Regis de Oliveira, 
Paulo Maluf, Nelson Trad, Mendonça Prado, Francisco 
Tenório, Luiz Couto, Roberto Magalhães, Felipe Maia, 
Gerson Peres, João Magalhães e Valtenir Pereira re-
quereram inversão de pauta para apreciação dos itens 
um; setenta e um; cento e vinte e sete; cento e trinta 
e três; cento e setenta e um; cento e quinze; oitenta; 
setenta e nove; cinqüenta e quatro; sessenta e um; 
cento e sessenta e sete; cento e quarenta e quatro; 
oitenta e seis; cento e cinqüenta e dois; sessenta e 
nove; e cento e setenta e oito, respectivamente. Foram 
os requerimentos aprovados pelo plenário da Comis-
são. 1 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 2.318/06 – da Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 

950/2006) – que “aprova o ato que autoriza o Instituto 
de Educação e Pesquisa Ambiental Planeta Verde a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Taquaritinga, Estado de São Paulo”. RELA-
TOR: Deputado JOSÉ MAIA FILHO. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a 
Redação Final. 2 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 804/08 – da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR 644/2008) – que “aprova o ato que autori-
za a Associação Comunitária Antônio Nezinho de 
Souza – ACANS a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Mauriti, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ MAIA FILHO. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade 
a Redação Final. 3 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 838/08 – da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR 455/2008) – que “aprova o ato que outorga 
permissão à Armação dos Búzios Radiodifusão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no município de Armação de Bú-
zios, Estado do Rio de Janeiro”. RELATOR: Deputado 
JOSÉ MAIA FILHO. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 4 – 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 936/08 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
695/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Monsenhor David a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no Município de Co-
luna, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado 
JOSÉ MAIA FILHO. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 5 – 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 952/08 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
762/2008) – que “aprova o ato que outorga permissão 
à Sistema de Rádio Jornal Cultura do Ceará Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no Município de Santana do Acaraú, Esta-
do do Ceará”. RELATOR: Deputado JOSÉ MAIA FILHO. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por 
unanimidade a Redação Final. 6 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 999/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 636/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Educativa, Cultural e Infor-
mativa Freirogeriense a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
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difusão comunitária no Município de Frei Rogério, Es-
tado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado JOSÉ 
MAIA FILHO. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada por unanimidade a Redação Final. 7– RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.022/08 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR 693/2008) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Rádio 
Comunitária Nova Catuji – FM a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Catuji, Es-
tado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado JOSÉ 
MAIA FILHO. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada por unanimidade a Redação Final. 8 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.025/08 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR 698/2008) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Poté 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Poté, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: 
Deputado JOSÉ MAIA FILHO. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovada por unanimidade a Redação 
Final. 9 – REDAÇÃO FINAL PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.037/08 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
714/2008) – que “aprova o ato que outorga permissão 
à GTOLL Telecomunicações Ltda. para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
no Município de Irienópolis, Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ MAIA FILHO. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade 
a Redação Final. 10 – REDAÇÃO FINAL DO PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.161/08 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 531/2008) – que “aprova o ato que 
outorga concessão à Mello e Bruno Comunicação e 
Participações Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em onda média no Município de Parambu, 
Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado JOSÉ MAIA 
FILHO. Não houve discussão. Em votação, foi aprova-
da por unanimidade a Redação Final. 11 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.179/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 748/2008) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO FM 
IGUATÚ LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no Município de Igua-
tú, Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado JOSÉ MAIA 
FILHO. Não houve discussão. Em votação, foi aprova-
da por unanimidade a Redação Final. 12 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.190/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 804/2008) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à Mega Canal 
de Catanduva Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada, no Município 
de Santa Adélia, Estado de São Paulo”. RELATOR: 
Deputado PAES LANDIM. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada por unanimidade a Redação Fi-
nal. 13 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.191/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 806/2008) – que “aprova o ato que outorga per-
missão à Plus Radiodifusão Ltda para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Passo de Torres, Estado de Santa Cata-
rina”. RELATOR: Deputado PAES LANDIM. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade 
a Redação Final. 14 – REDAÇÃO FINAL DO PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.194/08 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 828/2008) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Rede Jornal de Comunicação e 
Publicidade Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no Município de Vila 
Bela da Santíssima Trindade, Estado do Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a 
Redação Final. 15 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.195/08 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 844/2008) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Cultural e Educativa 
de Araxá – ACECA a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Araxá, Estado de Minas 
Gerais”. RELATOR: Deputado PAES LANDIM. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada por unani-
midade a Redação Final. 16 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.220/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 923/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação da Emissora Segredo FM 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso 
do Sul”. RELATOR: Deputado PAES LANDIM. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada por unani-
midade a Redação Final. 17 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.224/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 930/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação de Desenvolvimento e In-
tegração Comunitária Nova Casa Verde a executar, 
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pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Nova Andradina, Estado do Mato Grosso do Sul”. RE-
LATOR: Deputado PAES LANDIM. Não houve discus-
são. Em votação, foi aprovada por unanimidade a Re-
dação Final. 18 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.249/08 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 976/2008) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Artístico, Cultural e Social de Porto Murtinho a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no Município 
de Porto Murtinho, Estado de Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a 
Redação Final. 19 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.250/08 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 978/2008) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária do Município de Ibi-
raiaras a executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária no Município de Ibiraiaras, Estado do Rio Grande 
do Sul”. RELATOR: Deputado PAES LANDIM. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada por unani-
midade a Redação Final. 20 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.264/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1005/2008) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à REDE DE RÁDIO E TELE-
VISÃO FENEBI LTDA. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, no Município 
de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul”. RE-
LATOR: Deputado PAES LANDIM. Não houve discus-
são. Em votação, foi aprovada por unanimidade a Re-
dação Final. 21 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.285/08 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 305/2008) – que “aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Metropolitana FM Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no Município de Caruaru, Estado 
de Pernambuco”. RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por 
unanimidade a Redação Final. 22 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.292/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 503/2008) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO 
CHICO FLORENTINO para executar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, com fins ex-
clusivamente educativos, no Município de Pesqueira, 

Estado de Pernambuco”. RELATOR: Deputado PAES 
LANDIM. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vada por unanimidade a Redação Final. 23 – REDA-
ÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.298/08 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR 885/2008) 
– que “aprova o ato que outorga permissão à Metro-
politana FM de Comunicação Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
no Município de Ascurra, Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a 
Redação Final. 24 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.319/08 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 1021/2008) – que “aprova o ato que 
outorga autorização à Prefeitura da Cidade do Recife 
para executar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, com fins exclusivamente educati-
vos, no Município de Recife, Estado de Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a 
Redação Final. 25 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.325/08 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 278/2008) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária e Cultural Integração 
FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Ponte Alta, Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado PAULO MALUF. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a 
Redação Final. 26 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.327/08 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 610/2008) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária do Bairro Industrial 
Taguatinga a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Taguatinga, Estado do To-
cantins”. RELATOR: Deputado PAULO MALUF. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada por unani-
midade a Redação Final. 27 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.330/08 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 770/2008) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à LESTE SUL TELECOMUNI-
CAÇÕES LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no Município de San-
ta Cruz das Palmeiras, Estado de São Paulo”. RELA-
TOR: Deputado PAULO MALUF. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovada por unanimidade a Redação 
Final. 28 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
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CRETO LEGISLATIVO Nº 1.334/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 920/2008) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação de Comunicação Comunitária Iaras FM a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Iaras, Estado de São Paulo”. RELATOR: 
Deputado PAULO MALUF. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada por unanimidade a Redação Fi-
nal. 29 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.339/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 985/2008) – que “aprova o ato que outorga per-
missão à MILANO FM LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Mu-
nicípio de Guarapuava, Estado do Paraná”. RELATOR: 
Deputado PAULO MALUF. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada por unanimidade a Redação Fi-
nal. 30 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.367/08 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 485/2008) – que “aprova o ato que outorga per-
missão à Ivanov Comunicação e Participações Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no Município de Uruburetama, Es-
tado do Ceará”. RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por 
unanimidade a Redação Final. 31 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.370/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 1165/2006) – que 
“aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
RÁDIO CIDADE DE COSTA RICA LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, no Município de Costa Rica, Estado de Mato 
Grosso do Sul”. RELATOR: Deputado PAULO MALUF. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por 
unanimidade a Redação Final. 32 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.382/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 211/2007) – que 
“aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
Rádio Difusora Ouro Fino Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, no Município 
de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: 
Deputado PAULO MALUF. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada por unanimidade a Redação Fi-
nal. 33 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 
895/99 – do Sr. Augusto Nardes – que “altera a Lei nº 
8.009, de 29 de março de 1990, que dispõe sobre a 
impenhorabilidade do bem de família”. RELATOR: De-
putado COLBERT MARTINS. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovada por unanimidade a Redação 

Final. 34 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
Nº 6.013/01 – do Sr. Jutahy Junior – que “acrescenta 
dispositivos à Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, 
que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 
portadoras de transtornos mentais e redireciona o mo-
delo assistencial em saúde mental”. RELATOR: Depu-
tado COLBERT MARTINS. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada por unanimidade a Redação Fi-
nal. 35 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 
74/03 – do Sr. Maurício Rands – que “acrescenta um 
parágrafo 5° ao art. 879 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, para facultar a elaboração de cálcu-
los de liquidação complexos por perito em contabilida-
de e autoriza o arbitramento da respectiva remunera-
ção”. RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada por unani-
midade a Redação Final. 36 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI Nº 774/03 – do Sr. Marcelo Castro 
– que “dispõe sobre o adiamento de feriados”. RELA-
TOR: Deputado COLBERT MARTINS. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a 
Redação Final. 37 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE LEI Nº 2.297/03 – do Sr. Neucimar Fraga – que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade de tratamento e as-
sepsia de areia contida em tanques de lazer e recre-
ação existentes em áreas públicas e privadas”. RELA-
TOR: Deputado COLBERT MARTINS. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a 
Redação Final. 38 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE LEI Nº 3.452/04 – do Sr. Almir Moura – que “revo-
ga artigos das Leis nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, 
e 8.009, de 29 de março de 1990, para dispor sobre a 
impenhorabilidade do imóvel residencial do fiador do 
contrato de locação”. RELATOR: Deputado COLBERT 
MARTINS. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vada por unanimidade a Redação Final. 39 – REDA-
ÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 6.492/06 – da 
Sra. Sandra Rosado – que “dispõe sobre a dispensa-
ção de medicamentos contendo antimicrobianos”. RE-
LATOR: Deputado COLBERT MARTINS. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade 
a Redação Final. 40 – REDAÇÃO FINAL DO PROJE-
TO DE LEI Nº 123/07 – do Sr. Neilton Mulim – que 
“institui normas para o atendimento pelo Sistema Úni-
co de Saúde – SUS – para mulheres vitimas de vio-
lência e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
COLBERT MARTINS. Não houve discussão. Em vota-
ção, foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 
41 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 
1.015/07 – do Sr. Celso Russomanno – que “acrescen-
ta dispositivo ao art. 158 do Código de Trânsito Brasi-
leiro, para tornar obrigatória aprendizagem noturna”. 
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RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovada por unanimi-
dade a Redação Final. 42 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI Nº 1.643/07 – do Sr. Carlos Melles 
– que “cria a Comenda Antônio Ernesto Werna de Sal-
vo”. RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada por unani-
midade a Redação Final. 43 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI Nº 3.351/08 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo e funções comissio-
nadas no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 20ª Região e dá outras pro-
vidências”. RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por 
unanimidade a Redação Final. 44 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE LEI Nº 1.826/03 – do Sr. Alberto 
Fraga – que “institui a Medalha Sérgio Vieira de Mello”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovada por unanimi-
dade a Redação Final. 45 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.906/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
614/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Artístico, Cultu-
ral, Informativo e Social da Cidade de Planalto da Ser-
ra – MT a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Planalto da Serra, Estado do Mato 
Grosso”. RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Em votação, foi aprovado por una-
nimidade o Parecer. 46 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 2.114/06 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
775/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária Ecológica Jardim 
Guapimirim – Rádio JG FM a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Guapimirim, Es-
tado do Rio de Janeiro”. RELATOR: Deputado GERAL-
DO PUDIM. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa. Em votação, foi aprova-
do por unanimidade o Parecer. 47 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 99/07 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 1261/2006) – que “aprova o ato que autoriza a 
ACITOL – Associação Comunitária Independente de 
Toledo a executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária no município de Toledo, Estado do Paraná”. RE-
LATOR: Deputado RICARDO BARROS. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-

lativa. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 48 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.336/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 954/2008) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à SOCIEDADE 
RÁDIO ROLANTE FM LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Mu-
nicípio de Rolante, Estado do Rio Grande do Sul”. RE-
LATOR: Deputado ELISEU PADILHA. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
49 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.358/08 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 961/2008) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Santa Edwiges a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo”. RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS 
PANNUNZIO. PARECER: pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 50 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.397/09 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 470/2005) – que “aprova o ato que autoriza a 
ACR Associação Comunitária de Radiodifusão a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro”. RELA-
TOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FILHO. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Em votação, foi aprovado por unanimi-
dade o Parecer. 51 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.401/09 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
984/2008) – que “aprova o ato que outorga permissão 
à Sociedade de Radiodifusão Antonelli e Alves Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no Município de Itápolis, Estado 
de São Paulo”. RELATOR: Deputado ANTONIO CAR-
LOS PANNUNZIO. PARECER: pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 52 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.412/09 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 1052/2008) – que “aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à TV Vale do Itajaí Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens, no Município de Itajaí, Estado de Santa Catari-
na”. RELATOR: Deputado EDUARDO LOPES. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 53 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
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TIVO Nº 1.427/09 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR 1097/2008) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação para a 
Comunicação em Maripá a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Maripá de Minas, 
Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado JOÃO 
MAGALHÃES. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 54 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.428/09 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 1099/2008) – que “aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária Cultural Rio Acimense a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Rio Acima, Estado de Minas Gerais”. 

RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA CARDO-
SO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 55 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.453/09 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 1157/2009) – que “aprova o ato que autoriza 
a Associação Cultural e Artística de Presidente Ven-
ceslau a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Presidente Venceslau, 
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado REGIS 
DE OLIVEIRA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 56 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.460/09 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 1171/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Rádio Cida-
de a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no Município de Claro dos Poções, Estado de 
Minas Gerais”. RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA 
CARDOSO. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 57 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.471/09 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 1252/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Centro Cultural de Josenópolis a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Josenópolis, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Em votação, foi aprovado por unanimida-

de o Parecer. 58 – PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.489/09 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1047/2008) – que “aprova o ato que autoriza a As-
sociação Cultural do Deserto – CE a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Itapipoca, Vila Deserto – Estado do Ceará”. RELA-
TOR: Deputado LEO ALCÂNTARA. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Pare-
cer. 59 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.490/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 1053/2008) – que 
“aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
Rede Nordeste de Comunicação Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Mu-
nicípio de Caruaru, Estado de Pernambuco”. RELA-
TOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le-
gislativa. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 60 – PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.496/09 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1072/2008) – que “aprova o ato que autoriza a Con-
selho de Desenvolvimento Comunitário de Mandiri-
tuba – CODECOM a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Mandirituba, 
Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado RICARDO 
BARROS. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 61 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.499/09 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 1076/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Amigos da Cidade de 
Casa Branca – ACCB a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Casa Bran-
ca, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado 
REGIS DE OLIVEIRA. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. Em vota-
ção, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 62 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.506/09 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 1102/2008) – que “aprova 
o ato que autoriza a Associação de Cultura e Infor-
mação de Brasil Novo a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Brasil Novo, 
Estado do Pará”. RELATOR: Deputado ZENALDO 
COUTINHO. PARECER: pela constitucionalidade, 
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juridicidade e técnica legislativa. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 63 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.514/09 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 1137/2008) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Beneficente 06 de Agos-
to a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no Município de Boa Nova, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FI-
LHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 64 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.527/09 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 1176/2009) – que “aprova o ato que autoriza 
a Associação de Radiodifusão Comunitária de Al-
cantil – ARCAL a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Alcantil, Estado da Pa-
raíba”. RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 65 – PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 1.540/09 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 1211/2009) – que “aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária Betel a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Macau, Estado do Rio Grande do Norte”. RELATOR: 
Deputado FELIPE MAIA. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
66 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.542/09 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 1215/2009) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitá-
ria Icaraimense a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Icaraíma, Estado do 
Paraná”. RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 67 – PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 1.568/09 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 1247/2009) – que “aprova o ato que autoriza 
a Associação Cultural Comunitária Fonte e Vida do 
Embu a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Embu, Estado de São 
Paulo”. RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 68 – PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 1.569/09 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 1236/2009) – que “aprova o ato que autoriza 
a Associação São Benedito de Sales a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão comunitária no Município 
de Sales, Estado de São Paulo”. RELATOR: Depu-
tado REGIS DE OLIVEIRA. PARECER: pela consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
69 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
856/08 – da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional – (MSC 32/2008) – que “aprova o 
texto das Resoluções MSC.180(79); MSC.203(81); 
MSC.209(81); STCW.6/Circ.3; STCW.6/Circ.4; 
STCW.6/Circ.5; STCW.6/Circ.7; STCW.6 /Circ.8; 
STCW.6/Circ.9; STCW.6/Circ.10; adotadas nas Ses-
sões do Subcomitê de Treinamento e Serviço de 
Quarto de Marítimos (STW) da Organização Maríti-
ma Internacional, que resultaram em emendas à 
Convenção Internacional sobre normas de Treina-
mento, Expedição de Certificados e Serviço de Quar-
to de Marítimos (STCW-1978)”. RELATOR: Deputa-
do EDUARDO CUNHA. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emen-
da. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 70 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.383/09 – da Comissão de Relações Ex-
teriores e de Defesa Nacional – (MSC 601/2007) – 
que “aprova o texto do Acordo Quadro sobre Coo-
peração em Matéria de Defesa entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Re-
pública do Peru, celebrado em Brasília, em 9 de no-
vembro de 2006”. RELATOR: Deputado GERSON 
PERES. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa. Em votação, foi aprova-
do por unanimidade o Parecer. 71 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.392/09 – da Comis-
são de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
– (MSC 910/2008) – que “aprova o texto do Acordo, 
por Troca de Notas, para o Estabelecimento de uma 
Faixa Non Aedificandi em Zonas Urbanas entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República do Paraguai, firmado em Assun-
ção, em 9 de abril de 2008”. RELATOR: Deputado 
CARLOS BEZERRA. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 72 – RE-
QUERIMENTO Nº 99/09 – do Sr. Moreira Mendes 
– (PDC 981/2008) – que “requer a realização de Au-
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diência Pública para debater a alteração da hora na 
Região Amazônica”. O Deputado José Genoíno en-
caminhou favoravelmente. O Deputado Geraldo Pu-
dim encaminhou contrário. Orientaram as bancadas 
os Deputados Sérgio Petecão, pelo PMN, Luiz Cou-
to, pelo PT, Regis de Oliveira, pelo PSC), Geraldo 
Pudim, pelo PMDB, Flávio Dino, pelo PC do B, e 
Roberto Magalhães, pelo DEM. O Deputado Flavia-
no Mello prestou esclarecimentos sobre a matéria a 
pedido do Deputado Roberto Magalhães, autorizado 
pelo Presidente. O Deputado Nilson Mourão reque-
reu a palavra, mas o Presidente não concedeu por 
não haver previsão regimental para a intervenção. 
Em votação, o requerimento foi rejeitado. O Depu-
tado José Genoíno solicitou verificação da votação. 
O Presidente procedeu à chamada nominal. Votaram 
sim os Deputados Felipe Maia, Indio da Costa, José 
Genoíno, Major Fábio, Mendonça Prado e Roberto 
Magalhães. Votaram não os Deputados Carlos Willian, 
Chico Lopes, Flávio Dino, Francisco Tenório, Geral-
do Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, João 
Campos, João Magalhães, Marcelo Itagiba, Marce-
lo Ortiz, Márcio França, Mauro Benevides, Nelson 
Trad, Osmar Serraglio, Pastor Pedro Ribeiro, Paulo 
Maluf, Regis de Oliveira, Ricardo Tripoli, Sandra Ro-
sado, Sérgio Petecão, Tadeu Filippelli, Valtenir Pe-
reira, Vicente Arruda, Vieira da Cunha, Vital do Rêgo 
Filho e Zenaldo Coutinho. O Deputado Antonio Car-
los Biscaia comunicou que o PT encontrava-se em 
obstrução. Encerrada a votação, o Senhor Presiden-
te proclamou o resultado: foram computados trinta 
e dois votos, seis favoráveis e vinte e seis contrários. 
Foi rejeitado o Requerimento. 73 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 981/08 – do Sr. Flavia-
no Melo – que “dispõe sobre a realização de refe-
rendo para decidir sobre a alteração da hora no Es-
tado do Acre”. RELATOR: Deputado MAURO BENE-
VIDES. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprova-
ção deste e da Emenda da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, com subs-
titutivo. Lido o Parecer pelo Deputado Geraldo Pu-
dim, o Presidente comunicou haver sobre a Mesa, 
requerimento de adiamento da discussão por dez 
sessões. O Deputado José Genoíno encaminhou 
favoravelmente. O Deputado Sérgio Petecão enca-
minhou contrário. O Deputado José Genoíno indagou 
se poderia pedir vistas mesmo havendo o requeri-
mento de adiamento da discussão. O Deputado Flá-
vio Dino também pediu vista. O Presidente concedeu 
a vista conjunta, prejudicando a apreciação do re-
querimento de adiamento da discussão, naquele 
momento, e registrando não haver prejuízo para fu-

tura apresentação de requerimento de igual teor. Os 
Deputados José Genoíno, Zenaldo Coutinho e João 
Almeida reclamaram que a vista não poderia ser 
concedida, uma vez que já se estava na fase de en-
caminhamento da votação do requerimento. O Pre-
sidente respondeu não ser lógico continuar a apre-
ciação do requerimento com a apresentação do 
pedido de vista. Também fez uso da palavra o De-
putado Antonio Carlos Biscaia. O Deputado João 
Almeida solicitou que ficasse registrado sua posição 
contrária a decisão do Presidente. Foi concedida 
vista conjunta aos Deputados Flávio Dino e José 
Genoíno. 74 – PROJETO DE LEI Nº 95/03 – do Sr. 
Paulo Rocha – que “acrescenta artigo à Consolida-
ção das Leis do Trabalho, a fim de determinar que a 
dispensa por justa causa da empregada gestante 
ocorra após a respectiva apuração em inquérito”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, 
com substitutivo. Vista aos Deputado Gerson Peres 
e Pastor Manoel Ferreira. Vista conjunta aos Depu-
tados Gerson Peres e Pastor Manoel Ferreira. Ini-
ciada a Ordem do Dia do Plenário, o Senhor Presi-
dente encerrou a reunião às dezesseis horas e vin-
te e oito minutos, antes convocando reunião ordiná-
ria, para a próxima quarta-feira, vinte de maio, às 
dez horas, para apreciar os itens remanescentes da 
pauta. E, para constar, eu, Rejane Salete Marques, 
lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida e apro-
vada, será assinada pelo Presidente, Deputado Ta-
deu Filipelli, , e publicada no Diário da Câmara dos 
Deputados. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
 ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 8ª Reunião Ordinária, realizada em 29 
de abril de 2009.

Às dez horas e dez minutos do dia vinte e nove 
de abril de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comér-
cio, no Plenário Professor Roberto Campos nº 5 da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Se-
nhores Deputados Edmilson Valentim – Presidente; 
Dr. Ubiali – Vice-Presidente; Albano Franco, Edson 
Ezequiel, Givaldo Carimbão, João Leão, José Gui-
marães, Jurandil Juarez, Laurez Moreira, Leandro 
Sampaio, Marcelo Serafim, Miguel Corrêa, Nelson 
Goetten, Osório Adriano e Renato Molling – Titula-
res; Aelton Freitas, Antônio Andrade, Elizeu Aguiar, 
Guilherme Campos, Maurício Trindade, Natan Do-
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nadon, Rebecca Garcia e Valadares Filho – Suplen-
tes. Deixaram de comparecer os Deputados Fernan-
do de Fabinho e João Maia. ABERTURA: Havendo 
número regimental, o senhor Presidente declarou 
abertos os trabalhos e colocou em apreciação a Ata 
da 7ª reunião, realizada no dia 8 de abril de 2009. 
Por solicitação do Deputado Jurandil Juarez foi dis-
pensada a leitura da ata. Em votação, a Ata foi apro-
vada. ORDEM DO DIA: A – Requerimentos: 1 – 
REQUERIMENTO Nº 218/09 – do Sr. Renato Molling 
– que “requer que esta comissão realize audiência 
sobre o setor coureiro brasileiro, especificamente 
sobre o imposto de exportação incidente sobre o 
couro wet blue”. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 
2 – REQUERIMENTO Nº 219/09 – do Sr. Edmilson 
Valentim – que “requer a extinção de subcomissões”. 
Discutiram a matéria os Deputados Edmilson Valen-
tim e Laurez Moreira. Submetido à votação, foi APRO-
VADO. 3 – REQUERIMENTO Nº 220/09 – do Sr. 
Miguel Corrêa – que “convida o Ministro da Previ-
dência Social, Sr. José Pimentel, e os Srs. Paulo 
Okamoto, Presidente do SEBRAE e José Tarcísio 
da Silva, Presidente da Confederação das Entidades 
de Micro e Pequenas Empresas – COMICRO, para 
reunião conjunta de audiência pública com o objeti-
vo de esclarecer os benefícios do Microempreende-
dor Individual – MEI”. Discutiram a matéria os De-
putados Miguel Corrêa e Guilherme Campos. Sub-
metido à votação, foi APROVADO, COM O ADENDO 
DA REUNIÃO SER REALIZADA CONJUNTA COM 
A COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO E 
COM O ACRÉSCIMO DO CONVIDADO GUILHER-
ME AFIF DOMINGOS, SECRETÁRIO DO EMPREGO 
E RELAÇÕES DE TRABALHO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO. 4 – REQUERIMENTO Nº 221/09 – do 
Sr. Edson Ezequiel – que “requer a realização de 
audiência pública para debater sobre o Plano de 
Ação contra a Crise”. Discutiram a matéria os De-
putados Edson Ezequiel e Albano Franco. Submeti-
do à votação, foi APROVADO. 5 – REQUERIMENTO 
Nº 222/09 – do Sr. Leandro Sampaio – que “requer 
a realização de audiência pública para debater as 
expectativas energéticas frente ao custos da energia 
e a sua importância para a competitividade da in-
dústria brasileira no cenário de crise comercial mun-
dial”. O Autor fez o encaminhamento de seu Reque-
rimento, que submetido à votação, foi APROVADO. 
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 6 – PROJETO DE 
LEI Nº 961/07 – do Sr. Carlos Bezerra – que “dispõe 
acerca de divulgação e do uso de informações sobre 
ato ou fato relevante relativo às companhias abertas, 
e altera os arts. 27-D e 27-F da Lei nº 6.385, de 7 

de dezembro de 1976 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. PARE-
CER: pela aprovação. Vista ao Deputado José Gui-
marães em 17/12/2008. RETIRADO DE PAUTA A 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO GUILHERME 
CAMPOS. 7 – PROJETO DE LEI Nº 2.339/07 – do 
Sr. Alex Canziani – que “altera a Lei nº 6.015, de 31 
de dezembro de 1973, na parte relativa ao Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas”. (Apensado: PL nº 
3.502/2008). RELATOR: Deputado DR. UBIALI. PA-
RECER: pela aprovação deste e do PL nº 3.502/2008, 
apensado, com substitutivo. RETIRADO DE PAUTA 
PELO RELATOR. C – Proposições Sujeitas à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões: TRAMITA-
ÇÃO ORDINÁRIA: 8 – PROJETO DE LEI Nº 2.534/07 
– do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “regu-
la a constituição e o funcionamento das entidades 
certificadoras de manejo florestal”. RELATOR: De-
putado ANTÔNIO ANDRADE. PARECER: pela apro-
vação, com emendas. Vista ao Deputado Jurandil 
Juarez em 10/12/2008. RETIRADO DE PAUTA PELO 
RELATOR. 9 – PROJETO DE LEI Nº 2.538/07 – da 
Sra. Sandra Rosado – que “institui o Programa Na-
cional para o Fortalecimento da Mineração de Pe-
queno Porte – Pronamin e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. PARE-
CER: pela aprovação. Vista ao Deputado Bernardo 
Ariston em 10/12/2008. RETIRADO DE PAUTA PELO 
RELATOR. 10 – PROJETO DE LEI Nº 2.962/08 – do 
Sr. Marcelo Teixeira – que “institui forma alternativa 
de pagamento dos débitos relativos a empréstimos 
e financiamentos à rede hoteleira nacional”. RELA-
TOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. PARE-
CER: pela aprovação, com emenda. RETIRADO DE 
PAUTA DE OFÍCIO. 11 – PROJETO DE LEI Nº 
3.409/08 – do Sr. José Carlos Machado – que “alte-
ra o art. 10, §§ 2º e 3º da Lei nº 8.029, de 12 de abril 
de 1990 e dá outras providências”. RELATOR: De-
putado JOÃO MAIA. PARECER: pela rejeição. RE-
TIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 12 – PROJETO DE 
LEI Nº 3.869/08 – do Sr. Valdir Colatto – que “altera 
o art. 595 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, 
que institui o Código de Processo Civil”. RELATOR: 
Deputado OSÓRIO ADRIANO. PARECER: pela apro-
vação. VISTA AO DEPUTADO MIGUEL CORRÊA. 
13 – PROJETO DE LEI Nº 3.871/08 – do Sr. Juvenil 
– que “altera o art. 1.030 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002, que institui o Código Civil”. RELA-
TOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. PARE-
CER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA A 
REQUERIMENTO DO DEPUTADO JURANDIL JU-
AREZ. 14 – PROJETO DE LEI Nº 3.875/08 – do Sr. 
Juvenil – que “altera o inciso III do art. 1.647 da Lei 
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nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o 
Código Civil”. RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. PA-
RECER: pela rejeição. RETIRADO DE PAUTA DE 
OFÍCIO. 15 – PROJETO DE LEI Nº 1.621/07 – do 
Sr. Vicentinho – que “dispõe sobre as relações de 
trabalho em atos de terceirização e na prestação de 
serviços a terceiros no setor privado e nas socieda-
des de economia mista”. RELATOR: Deputado JOSÉ 
GUIMARÃES. PARECER: pela aprovação. O Depu-
tado Guilherme Campos apresentou voto em sepa-
rado em 28/04/2009. RETIRADO DE PAUTA PELO 
RELATOR. 16 – PROJETO DE LEI Nº 3.744/08 – do 
Sr. Eliene Lima – que “torna obrigatório o uso de 
aparelho limitador de velocidade por todos os veí-
culos do transporte público coletivo”. RELATOR: De-
putado MARCELO SERAFIM. PARECER: pela apro-
vação, com emenda. RETIRADO DE PAUTA DE 
OFÍCIO. 17 – PROJETO DE LEI Nº 3.810/08 – da 
Sra. Maria Lúcia Cardoso – que “acrescenta o § 3º 
ao art. 47 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 
1971, que define a Política Nacional de Cooperati-
vismo, institui o regime jurídico das sociedades co-
operativas”. RELATOR: Deputado DR. UBIALI. PA-
RECER: pela rejeição deste e da Emenda 1/2008 
apresentada ao projeto na Comissão. O Relator fez 
a leitura de seu voto e foi APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 18 – PROJETO DE LEI Nº 
4.283/08 – do Sr. Carlos Bezerra – que “altera os 
arts. 57 e 175 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 
1996, incluindo o Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial no pólo passivo da relação processual, 
quando o mesmo não for autor, na forma dos arts. 
56 e 173 da mesma lei”. RELATOR: Deputado GUI-
LHERME CAMPOS. PARECER: pela aprovação. 
RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DE-
PUTADO JOSÉ GUIMARÃES. 19 – PROJETO DE 
LEI Nº 4.319/08 – do Sr. Carlos Bezerra – que “al-
tera a Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994, que 
dispõe sobre o contrato de franquia empresarial 
(franchising) e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado DR. UBIALI. PARECER: pela aprovação. 
RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DE-
PUTADO JOSÉ GUIMARÃES. 20 – PROJETO DE 
LEI Nº 3.198/04 – do Sr. Lobbe Neto – que “altera a 
Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973, que ins-
titui o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização 
e Qualidade Industrial”. RELATOR: Deputado AR-
MANDO MONTEIRO. PARECER: pela rejeição. RE-
TIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou 
a reunião às onze horas e dois minutos, antes con-
vocando Reunião Deliberativa Ordinária para o dia 
seis de maio, às nove horas e trinta minutos. E, para 

constar, eu, Anamélia Lima Rocha M. Fernandes, 
lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprova-
da, será assinada pelo Presidente, Deputado Edmil-
son Valentim, e publicada no Diário da Câmara dos 
Deputados.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 9ª Reunião Ordinária de Audiência 
Pública com a Participação da Comissão Especial 
Destinada ao Exame e a Avaliação da Crise Eco-
nômico-Financeira e, ao final, Formular Propostas 
ao Poder Executivo e ao País, Especificamente no 
que diz Respeito à Repercussão na agricultura; da 
Comissão Especial Destinada ao Exame e a Ava-
liação da Crise Econômico-Financeira e, ao final, 
formular Propostas ao Poder Executivo e ao País, 
Especificamente no que diz respeito à Repercussão 
no Comércio; e da Comissão Especial Destinada 
ao Exame e a Avaliação da Crise Econômico-Fi-
nanceira e, ao Final, Formular Propostas ao Poder 
Executivo e ao País, Especificamente no que diz 
respeito à Repercussão na Indústria, realizada em 
12 de maio de 2009. 

Às quatorze horas e quarenta e seis minutos do 
dia doze de maio de dois mil e nove, reuniu-se a Co-
missão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio, no Plenário nº 11 – Anexo II da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Edmilson Valentim – Presidente; Dr. Ubiali – Vice-Presi-
dente; Albano Franco, José Guimarães, Jurandil Juarez, 
Osório Adriano e Renato Molling – Titulares; Antônio 
Andrade, Elizeu Aguiar, Guilherme Campos, Valadares 
Filho, Vanderlei Macris e Vilson Covatti – Suplentes. 
Compareceram também os Deputados Abelardo Lupion, 
Alfredo Kaefer, Duarte Nogueira, Edinho Bez, Jairo Ata-
íde, Jorge Khoury, Lelo Coimbra, Luis Carlos Heinze, 
Lupércio Ramos, Manuela D’ávila, Marcelo Almeida, 
Márcio Reinaldo Moreira, Neudo Campos, Onyx Loren-
zoni, Paulo Teixeira, Pedro Eugênio e Rodrigo Rocha 
Loures, como não-membros. Deixaram de comparecer 
os Deputados Capitão Assumção, Edson Ezequiel, 
Fernando de Fabinho, Givaldo Carimbão, João Leão, 
João Maia, Laurez Moreira, Leandro Sampaio, Miguel 
Corrêa e Nelson Goetten. ABERTURA: O senhor Pre-
sidente, Deputado Edmilson Valentim, declarou abertos 
os trabalhos e informou que a presente reunião tem 
como objetivo debater as Propostas de Enfrentamento 
da Crise Econômica e foi decorrente da aprovação dos 
Requerimentos nº 208/2009, de autoria do Deputado 
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Edmilson Valentim, na Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria e Comércio; nº 2/2009, de 
autoria do Deputado Dimas Ramalho, na Comissão 
Especial destinada ao exame e a avaliação da Crise 
Econômico-Financeira e, ao final, formular propostas 
ao Poder Executivo e ao país, especificamente no que 
diz respeito à repercussão no Comércio; nº 4/2009, de 
autoria dos Deputados Cezar Silvestri e do Sr. Moreira 
Mendes, na Comissão Especial destinada ao exame e 
a avaliação da crise econômico-financeira e, ao final, 
formular propostas ao poder Executivo e ao País, es-
pecificamente no que diz respeito à repercussão na 
Agricultura; e nº 2/2009, de autoria do Deputado Moreira 
Mendes, na Comissão Especial destinada ao exame e 
a avaliação da crise econômico-financeira e, ao final, 
formular propostas ao poder Executivo e ao País, es-
pecificamente no que diz respeito à repercussão na 
Indústria. Em seguida, o coordenador dos trabalhos, 
Deputado Edmilson Valentim, convidou para compor 
a mesa, os Deputados Albano Franco – Presidente da 
Comissão Especial da Crise-Econômica Financeira 
na Indústria; Lelo Coimbra – Presidente da Comissão 
Especial da Crise-Econômica Financeira na Agricultu-
ra e o Deputado Rodrigo Rocha Loures – Presidente 
da Comissão Especial da Crise-Econômica Financei-
ra no Comércio. Na condição de expositor, convidou 
o senhor Miguel João Jorge Filho, Excelentíssimo 
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior. Em seguida, explicou as regras de condução 
dos trabalhos da Audiência Pública e passou a palavra 
aos Presidentes das Comissões para tecerem suas 
considerações iniciais. Logo após, concedeu a palavra 
ao expositor, Ministro Miguel Jorge, por até quarenta 
minutos. Terminada a exposição, o Presidente deu iní-
cio aos debates e facultou a palavra, nesta ordem, aos 
Deputados Pedro Eugênio e Neudo Campos, autores 
dos requerimentos. Em seguida, passou a palavra aos 
Deputados Dr. Ubiali, Albano Franco, Alfredo Kaefer, 
Vanderlei Macris, Antonio Andrade, Rodrigo Rocha 
Loures, Lupércio Ramos, Renato Molling, Elizeu Aguiar, 
Luis Carlos Heinze, Osório Adriano e Albano Franco, 
respectivamente. Terminados os debates, o Deputado 
Edmilson Valentim concedeu a palavra ao expositor 
para responder às interpelações dos parlamentares e 
tecer suas considerações finais. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a 
reunião às dezessete horas e trinta e quatro minutos, 
antes convocando os senhores parlamentares mem-
bros da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio para reunião Ordinária Delibe-
rativa a ser realizada amanhã, dia 13 de maio, às 
nove horas, no Plenário Professor Roberto Campos 
(nº 5). E, para constar, eu, Anamélia Lima Rocha M. 

Fernandes, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Edmilson Valentim, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados. O inteiro teor da reunião encontra-se 
gravado, passando o arquivo de áudio a integrar seu 
arquivo documental.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 10ª Reunião Extraordinária Audiência 
Pública Conjunta com a Comissão de Minas E Ener-
gia, realizada em 13 de maio de 2009.

Às onze horas e três minutos do dia treze de maio 
de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio, no Plenário 
Professor Roberto Campos n.º 05 – Anexo II da Câ-
mara dos Deputados, com a presença dos Senhores 
Deputados Edmilson Valentim – Presidente; Dr. Ubiali, 
João Maia e Fernando de Fabinho – Vice-Presidentes; 
Albano Franco, Capitão Assumção, Edson Ezequiel, 
Givaldo Carimbão, José Guimarães, Jurandil Juarez, 
Laurez Moreira, Leandro Sampaio, Miguel Corrêa, 
Nelson Goetten e Osório Adriano – Titulares; Aelton 
Freitas, Antônio Andrade, Armando Monteiro, Elizeu 
Aguiar, Guilherme Campos, Valadares Filho, Vanderlei 
Macris e Vilson Covatti – Suplentes. Compareceram 
também os Deputados Alfredo Kaefer, André Vargas, 
Arnaldo Vianna, Carlos Alberto Canuto, Carlos Bran-
dão, Eduardo Valverde, João Oliveira, Luiz Bassuma, 
Márcio Junqueira, Vander Loubet e Vanessa Grazzio-
tin, como não-membros. Deixaram de comparecer os 
Deputados João Leão e Renato Molling. ABERTURA: 
O senhor Presidente, Deputado Edmilson Valentim, 
declarou abertos os trabalhos, agradeceu a presença 
de todos e informou que a presente Audiência Públi-
ca, conjunta com a Comissão de Minas e Energia, foi 
uma iniciativa dos Deputados Jurandil Juarez e Rose 
de Freitas, com o objetivo de debater a Política Brasi-
leira de Exploração de Petróleo. Em seguida, o coor-
denador dos trabalhos, Deputado Edmilson Valentim, 
convidou para tomar assento à Mesa, o Deputado 
Bernardo Ariston, Presidente da Comissão de Mi-
nas e Energia, o senhor Haroldo Borges Rodrigues 
Lima, Diretor-Geral da Agência Nacional do Petróleo 
– ANP e a senhora Magda Chambriard, Diretora da 
Agência Nacional do Petróleo – ANP. A seguir, o senhor 
Presidente passou a palavra ao Deputado Bernardo 
Ariston para suas considerações iniciais sobre o tema 
e, logo após, aos expositores Haroldo Borges Rodri-
gues Lima e Magda Chambriard, por até vinte minu-
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tos. Terminadas as exposições, o Deputado Edmilson 
Valentim deu início aos debates e facultou a palavra, 
nesta ordem, aos Deputados Jurandil Juarez, Eduardo 
Valverde, Dr. Ubiali, Osório Adriano e Leandro Sampaio. 
Terminados os debates, o senhor Presidente passou 
a palavra aos expositores para responder às interpe-
lações dos parlamentares e tecer suas considerações 
finais. O senhor Haroldo Lima convidou o Dr. Florival 
Carvalho – superintendente de planos e pesquisas 
da ANP para fazer parte da mesa de exposições e 
auxiliá-lo nas respostas aos parlamentares. ENCER-
RAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o senhor 
Presidente, Deputado Edmilson Valentim, encerrou 
os trabalhos às treze horas e trinta e oito minutos, an-
tes convocando os senhores Deputados membros da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio para Reunião Ordinária Deliberativa a ser 
realizada no dia 20 de maio corrente, às nove horas e 
trinta minutos no Plenário Professor Roberto Campos, 
nº 05. E, para constar, eu, Anamélia Lima Rocha M. 
Fernandes, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Edmilson Valentim, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados. O inteiro teor da reunião encontra-se 
gravado, passando o arquivo de áudio a integrar seu 
arquivo documental.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 13ª Reunião Ordinária de Audiência 
Pública, realizada em 12 de maio de 2009.

Às quatorze horas e quarenta e quatro minutos 
do dia doze de maio de dois mil e nove, reuniu-se a 
Comissão de Finanças e Tributação, no Plenário De-
putado Mussa Demes (Plenário nº 04) do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, sob a presidência alternada 
dos Deputados Vignatti, Presidente, e Félix Mendonça, 
3º Vice-Presidente; e com a presença dos senhores 
Deputados Alfredo Kaefer, Arnaldo Madeira, Gladson 
Cameli, Guilherme Campos, Ilderlei Cordeiro, João 
Dado, Júlio Cesar, Luiz Carlos Hauly, Rodrigo Rocha 
Loures e Vicentinho Alves (Titulares); João Bittar, João 
Oliveira, José Maia Filho e Osvaldo Biolchi (Suplentes). 
Deixaram de registrar presença os Deputados Aelton 
Freitas, Andre Vargas, Antonio Palocci, Armando Mon-
teiro, Carlos Melles, Ciro Pedrosa, Eduardo Amorim, 
João Pizzolatti, Julio Semeghini, Luciana Genro, Luiz 
Carreira, Manoel Junior, Marcelo Castro, Pedro Eu-
gênio, Pedro Novais, Pepe Vargas, Ricardo Barros, 
Ricardo Berzoini, Silvio Costa, Virgílio Guimarães e 
Wilson Santiago. Justificou ausência o Deputado Ri-
cardo Berzoini, em razão de motivo político-partidário. 

ABERTURA: Abertos os trabalhos, o Presidente infor-
mou que a audiência pública destinava-se a discutir a 
arrecadação, classificação, repartição, crédito e fisca-
lização dos Tributos Federais Compartilhados entre a 
União, Estados e Municípios, resultado da aprovação 
do Requerimento nº 156/09, de autoria do Deputado 
Júlio Cesar. Logo após, o Presidente convidou para 
tomarem assento a mesa os seguintes convidados: Sr. 
Maurício de Albuquerque Wanderley, Secretário de Ma-
croavaliação Governamental, representando o Ministro 
Ubiratan Aguiar, Presidente do Tribunal de Contas da 
União; Sr. Marcelo de Albuquerque Lins, Coordenador-
Geral de Arrecadação e Cobrança, representando a 
Sra. Lina Maria Vieira, Secretária da Receita Federal 
do Brasil; Sr. Paulo José dos Reis Souza, Coordena-
dor-Geral de Programação Financeira, representando 
o Sr. Arno Augustin, Secretário do Tesouro Nacional; 
Sra. Nélida Maria de Brito Araújo, Coordenadora-Ge-
ral da Dívida Ativa da União, representando o Sr. Luís 
Inácio Lucena Adams, Procurador-Geral da Fazenda 
Nacional; Sr. Flávio Carlos Pereira, Gerente de Divisão 
da Diretoria de Governo, representando o Sr. Aldemir 
Bendine, Presidente do Banco do Brasil; e Sr. Marcos 
Vinícius Ferreira Mazoni, Diretor-Presidente do Servi-
ço Federal de Processamento de Dados – SERPRO. 
Na sequência, o Presidente saudou os parlamentares 
e presentes. Em seguida, deu conhecimento aos pre-
sentes acerca dos procedimentos regimentais a serem 
seguidos e indagou aos membros se o tempo para 
cada expositor poderia ser de 10 minutos, e não de 
20, conforme preceitua o art. 256, § 2º do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados. Havendo acordo, 
o Presidente estabeleceu que cada expositor teria 10 
minutos para se manifestar. Informou também que, 
em virtude de ser Coordenador da Frente Parlamen-
tar das Micro e Pequenas Empresas, se ausentaria 
da reunião para participar de evento sobre o referido 
tema, no Ministério da Previdência Social e, em segui-
da, nos termos regimentais, passou a Presidência ao 
Deputado Félix Mendonça, 3º Vice-Presidente. O De-
putado Félix Mendonça informou aos parlamentares e 
convidados que a reunião estaria sendo gravada e que 
seria distribuída a quem tivesse interesse no assunto. 
Logo após, passou a palavra ao primeiro expositor, Sr. 
Maurício de Albuquerque Wanderley. Na sequência, o 
Deputado Júlio Cesar usou da palavra para registrar 
a presença do Sr. José Euler, Prefeito da Cidade de 
Mesquita, Minas Gerais e Presidente da Associação 
dos municípios do Vale do Aço, em Ipatinga – MG e 
do Sr. Tadeu Fragoso, Prefeito da Cidade de Coqueiro 
Seco – Alagoas. A seguir o Presidente passou a pa-
lavra ao convidado Sr. Marcelo de Albuquerque Lins, 
seguido dos demais expositores. Nos termos regi-
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mentais, o Presidente passou a palavra ao Deputado 
Júlio Cesar, autor do Requerimento. Manifestaram-se 
ainda, os Deputados João Oliveira e Alfredo Kaefer. 
Não havendo mais deputados inscritos e encerradas 
as interpelações, o Presidente passou a palavra aos 
convidados para suas considerações finais. O inteiro 
teor da reunião foi gravado, passando o arquivo de 
áudio a integrar o acervo documental desta reunião. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente encerrou os trabalhos às dezesseis horas 
e cinquenta e dois minutos, antes, porém, agradecen-
do a presença dos senhores parlamentares e demais 
presentes, e convocando os senhores parlamenta-
res para a Reunião Ordinária Deliberativa, dia 13 de 
maio, quarta-feira, às 10 horas, no Plenário Deputado 
Mussa Demes (Plenário nº 04). e, para constar, eu, 
, Marcelle R. Campello Cavalcanti, Secretária, lavrei 
a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente e encaminhada à publica-
ção no Diário da Câmara dos Deputados. , Deputado 
Vignatti, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 14ª Reunião Ordinária, realizada em 13 
de maio de 2009.

Às doze horas e vinte e um minutos do dia treze 
de maio de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de 
Finanças e Tributação, no Plenário Deputado Mussa 
Demes (Plenário nº 4) do Anexo II da Câmara dos De-
putados, sob a presidência do Deputado Vignatti, Pre-
sidente; e com a presença dos Senhores Deputados 
Antonio Palocci, Luiz Carlos Hauly, e Félix Mendonça, 
respectivamente 1º, 2º e 3º Vice-Presidentes; Aelton 
Freitas, Andre Vargas, Armando Monteiro, Arnaldo 
Madeira, Carlos Melles, Ciro Pedrosa, Gladson Came-
li, Guilherme Campos, Ilderlei Cordeiro, João Dado, 
João Pizzolatti, Júlio Cesar, Luiz Carreira, Manoel Ju-
nior, Marcelo Castro, Pedro Eugênio, Pepe Vargas, 
Ricardo Barros, Rodrigo Rocha Loures, Silvio Costa, 
Vicentinho Alves e Virgílio Guimarães (Titulares); João 
Bittar, Leonardo Quintão, Professor Setimo e Zonta 
(Suplentes). Compareceram ainda, os não membros 
Lira Maia e William Woo. Deixaram de registrar pre-
sença os Deputados Alfredo Kaefer, Eduardo Amorim, 
Julio Semeghini, Luciana Genro, Pedro Novais, Ricar-
do Berzoini e Wilson Santiago. Justificou ausência o 
Deputado Ricardo Berzoini, por estar exercendo fun-
ção de Presidente do Partido dos Trabalhadores – PT. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o Presi-
dente declarou abertos os trabalhos e colocou em 
apreciação a ata 12ª Reunião Ordinária Deliberativa e 

da 13ª Reunião de Audiência Pública realizadas, res-
pectivamente, em 29 de abril 12 de maio, cujas cópias 
foram distribuídas aos membros. Em seguida, por so-
licitação do Deputado Virgílio Guimarães, foi dispen-
sada a leitura das atas e, não havendo quem quisesse 
discuti-las, foram aprovadas, unanimemente, as atas 
das 12ª Reunião Ordinária Deliberativa e da 13ª Reu-
nião de Audiência Pública. O Deputado William Woo 
usou da palavra, como Vice-Líder do Partido da Social 
Democracia Brasileira – PSDB, para solicitar a verifi-
cação de votação da ata. O Presidente da Comissão, 
Deputado Vignatti, antes de proceder à chamada no-
minal informou que decidiu manter a presente reunião, 
tendo em vista que, em virtude de consecutivas ses-
sões extraordinárias da Câmara dos Deputados e do 
Congresso Nacional, marcadas para o mesmo horário 
de funcionamento das comissões, não foi possível a 
realização de reuniões ordinárias da Comissão por 
duas semanas. Acrescentou ainda, que em virtude da 
falta de plenário para o período vespertino, prorrogou 
o início da presente reunião para depois do término 
da Ordem do Dia da Sessão Extraordinária do Con-
gresso Nacional. O Presidente então propôs aos mem-
bros acordo para que fossem votados somente os 
projetos que tivessem consenso e presença dos res-
pectivos relatores. O Deputado William Woo acatou o 
acordo, retirou o pedido de verificação de votação e 
solicitou que fossem retirados de pauta os itens 10, 
16, 17, 21, 25 e 27. Havendo acordo com as lideran-
ças, foram retirados de pauta os itens: 10, 16, 17, 21, 
25 e 27. EXPEDIENTE: O Presidente comunicou aos 
senhores membros as designações efetuadas em 29 
de abril, cujas cópias foram entregues na presente 
reunião: ao Deputado Aelton Freitas, o PL nº 1.950/07 
e o PL nº 2.607/07; ao Deputado Andre Vargas, o PL 
nº 2.830/03; ao Deputado Antonio Palocci, o PL nº 
2.896/08 e o PL nº 3.231/08; ao Deputado Eduardo 
Amorim, o PL nº 1.520/07; ao Deputado João Dado, o 
PL nº 2.426/96, o PL nº 1.694/03 e o PL nº 5.789/05; 
ao Deputado João Pizzolatti, o PL nº 3.943/08; ao De-
putado Júlio Cesar, o PLP nº 458/09; ao Deputado 
Julio Semeghini, o PL nº 3.985/08; à Deputada Lucia-
na Genro, o PL nº 7.420/06; ao Deputado Luiz Carlos 
Hauly, o PL nº 4.804/01; ao Deputado Nelson Proença, 
o PL nº 2.713/07; ao Deputado Pedro Eugênio, o PL 
nº 6.103/05; o PL nº 6.412/05, o PL nº 6.846/06, o PL 
nº 3.802/08, o PL nº 3.826/08, o PL nº 3.952/08 e o PL 
nº 3.983/08; ao Deputado Pepe Vargas, o PL nº 283/07, 
o PL nº 3.947/08 e o PL nº 4.760/09; ao Deputado Ri-
cardo Barros, o PL nº 3.944/08 e o PL nº 3.949/08; ao 
Deputado Ricardo Berzoini, o PL nº 1.964/07; ao De-
putado Rodrigo Rocha Loures, a PFC nº 81/09; ao 
Deputado Silvio Costa, o PL nº 335/95, o PL nº 7.281/06, 
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o PL nº 1.404/07 e o PL nº 5.028/09; e ao Deputado 
Vignatti, o PL nº 3.931/08. O Presidente apresentou 
aos membros o Informativo da Comissão, dando con-
tinuidade ao Boletim inaugurado pelo Deputado Pedro 
Eugênio na Sessão Legislativa passada. Logo após, 
o Presidente anunciou que havia sobre a mesa RE-
QUERIMENTO – do Sr. Vignatti – “para apreciação, 
preferencialmente, do item 09”. Em votação, aprovado, 
unanimemente, o requerimento. REQUERIMENTO – 
do Sr. Félix Mendonça – “para apreciação, preferen-
cialmente, do item 28”. Em votação, aprovado, unani-
memente, o requerimento. ORDEM DO DIA: A seguir 
passou-se a apreciação da pauta: 01) REQUERIMEN-
TO Nº 169/09 – do Sr. Manoel Junior – para que sejam 
convidados a participar de reunião de audiência públi-
ca o Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Guido Man-
tega; a Secretária da Receita Federal do Brasil, Sra. 
Lina Maria Vieira; e o Presidente da Confederação 
Nacional de Municípios, Sr. Paulo Ziulkoski para dis-
cutir o endividamento previdenciário dos municípios 
brasileiros. Discutiram a matéria os Deputados Mano-
el Junior, Luiz Carlos Hauly e Virgílio Guimarães. Em 
votação, aprovado, unanimemente, o requerimento, 
com alteração. Alteração: para que seja incluído, como 
convidado, o Ministro da Previdência Social, Sr. José 
Pimentel. Nos termos regimentais, o Presidente pas-
sou a direção dos trabalhos ao Deputado Antonio Pa-
locci, 1º Vice-Presidente. 02) REQUERIMENTO Nº 
177/09 – dos Srs. Vignatti e Carlos Melles – para que 
sejam convidados a participar de reunião de audiência 
pública conjunta com a Comissão de Agricultura, Pe-
cuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural o Mi-
nistro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, Sr. Reinhold Stephanes; o Ministro de Estado 
da Fazenda, Sr. Guido Mantega; a Presidenta da Con-
federação Nacional da Agricultura, Senadora Kátia 
Abreu; o Presidente do Conselho Nacional do Café, 
Sr. Gilson Ximenes; o Vice-Presidente de Agronegó-
cios do Banco do Brasil, Sr. Luis Carlos Guedes Pinto; 
o Diretor-Presidente do Banco Cooperativo do Brasil 
– BANCOOB, Sr. Marco Aurélio Borges de Almada 
Abreu; o Presidente da Federação Brasileira de Ban-
cos – FEBRABAN, Sr. Fábio Colletti Barbosa; o Sócio-
Diretor da AGROCONSULT, Sr. André Pessoa; o Se-
cretário de Agricultura de Minas Gerais, Sr. Gilman 
Viana Rodrigues; o Diretor-Presidente da SR Rating, 
Sr. Paulo Rabelo de Castro; e um representante do 
Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 
da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – 
CEPEA/ESALQ a fim de discutir proposta para uma 
nova governança da cafeicultura brasileira. Discutiram 
a matéria os Deputados Vignatti, Carlos Melles, Virgí-
lio Guimarães e Guilherme Campos. Em votação, apro-

vado, unanimemente, o requerimento, com alteração. 
Alteração: para que sejam incluídos, como convidados, 
representantes da Confederação Nacional dos Traba-
lhadores na Agricultura – CONTAG, Federação Nacio-
nal dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura 
Familiar do Brasil – FETRAF – BRASIL e o Secretário 
de Agricultura do Estado de São Paulo. Na sequência, 
o Presidente colocou em discussão o item 09, cujo 
requerimento de preferência havia sido aprovado no 
início da reunião. 09) PROJETO DE LEI Nº 2.199-B/07 
– do Sr. Vignatti – que “autoriza a criação da Universi-
dade Federal da Mesorregião da Grande Fronteira do 
Mercosul – UFGFM e dá outras providências”. (Apen-
sado: PL nº 3.774/08). RELATOR: Deputado ANDRE 
VARGAS. PARECER: pela incompatibilidade e inade-
quação financeira e orçamentária do Projeto, pela 
compatibilidade e adequação financeira e orçamentá-
ria do PL nº 3.774/08, apensado, pela não implicação 
da matéria com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação financeira e orçamentária da 
Emenda nº 1/07 da Comissão de Trabalho, Adminis-
tração e Serviço Público e pela prejudicialidade das 
emendas nºs 1/09, 2/09 e 3/09 apresentadas na Co-
missão de Finanças e Tributação. Discutiram a matéria 
os Deputados André Vargas, Vignatti, Pepe Vargas e 
Luiz Carlos Hauly. O Deputado Antonio Palocci agra-
deceu a presença do Sr. Berto Silva, Prefeito de La-
ranjeiras do Sul – PR; do Sr. Adair José Trott, Prefeito 
de Cerro Largo – PR; do Sr. Eduardo André Gaievsk, 
Prefeito de Realeza – PR; do Sr. João Costa de Olivei-
ra, Prefeito de Porto Barreiro – PR e do Sr. Eugênio 
Bittencourt, Prefeito de Nova Laranjeiras – PR. Na se-
quência colocou em votação a matéria. Em votação, 
aprovado, unanimemente, o parecer. Nos termos regi-
mentais, o Deputado Antonio Palocci, devolveu a pre-
sidência ao Deputado Vignatti. O Presidente, Deputa-
do Vignatti, agradeceu aos deputados e partidos polí-
ticos e especialmente ao Deputado Rodrigo Rocha 
Loures, que inicialmente havia pedido vista ao referido 
projeto, e que se convenceu da importância do tema. 
Na sequência, colocou em discussão o item 28, cujo 
requerimento de preferência, também, havia sido apro-
vado no início da reunião. 28) PROJETO DE LEI Nº 
6.746-A/06 – do Sr. Júlio Redecker – que “dispõe sobre 
os aspectos trabalhista, previdenciário e tributário das 
quantias espontaneamente pagas pelas empresas a 
seus empregados a título de prêmio por desempenho”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. PARECER: 
pela compatibilidade e adequação financeira e orça-
mentária do Projeto e do Substitutivo da Comissão do 
Trabalho, de Administração e Serviço Público e, no 
mérito, pela aprovação do Projeto, nos termos do Subs-
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titutivo da CTASP, com subemenda. Discutiram a ma-
téria os Deputados Pedro Eugênio e Luiz Carlos Hauly. 
Em votação, aprovado, unanimemente, o parecer. Logo 
após, por acordo dos membros da Comissão, foram 
apreciadas em bloco as seguintes matérias: Bloco I: 
Projetos pela incompatibilidade e/ou inadequação 
financeira e orçamentária: 27) PROJETO DE LEI Nº 
4.245-A/04 – do Sr. Fernando de Fabinho – que “alte-
ra o art. 2º da Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, 
para estender aos alunos do ensino fundamental pú-
blico residentes em áreas urbanas localizadas a mais 
de dez quilômetros do estabelecimento de ensino, o 
atendimento pelo Programa Nacional de Transporte 
do Escolar – PNATE”. RELATOR: Deputado JOÃO MA-
GALHÃES. 35) PROJETO DE LEI Nº 2.258-A/07 – do 
Sr. Celso Maldaner – que “dispõe sobre o Fundo Es-
pecial para Calamidades Públicas e destina parte da 
arrecadação da Contribuição de Intervenção no Do-
mínio Econômico – CIDE – para as finalidades que 
especifica”. RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA. 
36) PROJETO DE LEI Nº 2.614/07 – do Sr. João Dado 
– que “dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Pro-
dutos industrializados (IPI) incidente sobre veículos 
adquiridos por fiscais de administrações tributárias 
federal, estaduais, distrital e municipais, nas condições 
que estabelece”. RELATOR: Deputado JOÃO PAULO 
CUNHA. O Presidente informou que conforme acordo, 
o item 27 já havia sido retirado de pauta. O Deputado 
João Dado solicitou a retirada de pauta do item 36. A 
solicitação foi concedida, retirado de pauta o item 36, 
a pedido do autor. Seguiu-se a votação do item 35. Em 
votação, aprovado, unanimemente, o parecer. Bloco 
II: Projetos pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, 
pela rejeição: 07) PROJETO DE LEI COMPLEMEN-
TAR Nº 256/07 – do Sr. Paulo César – que “altera os 
critérios de distribuição do Fundo de Participação dos 
Municípios, para incluir no cálculo dos coeficientes de 
participação fator representativo da área dos Municí-
pios ocupados por culturas destinadas à produção de 
biocombustíveis”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: altera 
a Lei nº 5.172, de 1966. RELATOR: Deputado ANTO-
NIO PALOCCI. 21) PROJETO DE LEI Nº 3.125-A/04 
– do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “dispõe sobre a ve-
dação de aquisição de bebida com qualquer teor al-
coólico por órgão ou entidade da Administração Públi-
ca”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: altera a Lei nº 8.666, 
de 1993. RELATOR: Deputado EDUARDO AMORIM. 
22) PROJETO DE LEI Nº 1.866-A/07 – do Sr. Cleber 
Verde – que “permite que o portador de deficiência e 
o idoso, que recebe o benefício assistencial de pres-

tação continuada, saque seus recursos acumulados 
no Fundo de Participação PIS/PASEP e Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço – FGTS”. RELATOR: De-
putado ARMANDO MONTEIRO. 30) PROJETO DE 
LEI Nº 7.567-A/06 – da Sra. Nice Lobão – que “dispõe 
sobre desconto da mensalidade das instituições pri-
vadas de ensino superior para estudantes que se de-
dicarem à pesquisa científica”. RELATOR: Deputado 
ARNALDO MADEIRA. 34) PROJETO DE LEI Nº 1.602-
A/07 – da Sra. Jusmari Oliveira – que “altera a Lei nº 
9.615, de 24 de março de 1998, que ‘institui normas 
gerais sobre o desporto e dá outras providências’, para 
dispor sobre o repasse de recursos para as Ligas de 
Esporte Amador”. RELATOR: Deputado MANOEL JU-
NIOR. O Presidente informou que conforme acordo o 
item 21 já havia sido retirado de pauta. Sobre a mesa 
REQUERIMENTO – dos Srs. Pedro Eugênio e Pepe 
Vargas – para que “seja retirado de pauta o item 7, nos 
termos regimentais”. REQUERIMENTO – dos Srs. Pepe 
Vargas e Pedro Eugênio – para que “seja retirado de 
pauta o item 22, nos termos regimentais”. Em votação, 
aprovados, unanimemente, os requerimentos. Retira-
dos de pauta os itens 7 e 22. Seguiu-se a votação dos 
itens remanescentes: 30 e 34. Em votação, aprovados, 
unanimemente, os pareceres dos itens 30 e 34. Bloco 
III: Projetos pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, 
pela aprovação: 19) PROJETO DE LEI Nº 1.869-A/07 
– do Sr. Gustavo Fruet – que “institui incentivo fiscal, 
no âmbito do imposto de renda, para doações ao Fun-
do Especial para Calamidades Públicas (FUNCAP)”. 
RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA LOURES. 
29) PROJETO DE LEI Nº 7.394-B/06 – do Sr. Ariosto 
Holanda e outros – que “dispõe sobre o fomento à ca-
pacitação tecnológica da população e seu financia-
mento”. RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR. O 
Presidente anunciou que havia sobre a mesa REQUE-
RIMENTO – dos Srs. Pepe Vargas e Pedro Eugênio 
– para que “seja retirado de pauta o item 19, nos ter-
mos regimentais”. Em votação, aprovado, o requeri-
mento contra o voto do Deputado Luiz Carlos Hauly. 
Retirado de pauta por 10 sessões, o item 19 em virtu-
de da aprovação de requerimento dos Deputados Pepe 
Vargas e Pedro Eugênio, contra o voto do Deputado 
Luiz Carlos Hauly. REQUERIMENTO – dos Srs. Pepe 
Vargas e Pedro Eugênio – para que “seja retirado de 
pauta o item 29, nos termos regimentais”. Em votação, 
aprovado, o requerimento contra o voto do Deputado 
Luiz Carlos Hauly. Retirado de pauta o item 29 em vir-
tude da aprovação de requerimento dos Deputados 
Pepe Vargas e Pedro Eugênio, contra o voto do Depu-
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tado Luiz Carlos Hauly. Bloco IV: Projetos pela não 
implicação da matéria com aumento ou diminuição 
da receita ou da despesa públicas, não cabendo 
pronunciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária: 04) PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 666/08 – da Comissão de Relações Exte-
riores e de Defesa Nacional (MSC nº 40/08) – que 
“aprova o texto do Tratado entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Honduras sobre Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria 
Penal, assinado em Tegucigalpa, em 7 de agosto de 
2007”. RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. 08) 
PROJETO DE LEI Nº 1.234-A/07 – do Sr. Eduardo 
Gomes – que “estabelece princípios e diretrizes para 
as ações voltadas para a educação nutricional e se-
gurança alimentar e nutricional da população e dá ou-
tras providências”. RELATOR: Deputado ILDERLEI 
CORDEIRO. 20) PROJETO DE LEI Nº 103-A/07 – do 
Sr. Jorge Tadeu Mudalen – que “dispõe sobre a proi-
bição, nos dias de jogos, de trazer consigo, distribuir, 
disponibilizar, vender, utilizar ou entregar a terceiro, 
qualquer tipo de bebida alcoólica, em um raio de 500 
(quinhentos) metros de distância das entradas dos 
estádios de futebol, ginásios poliesportivos e estabe-
lecimentos congêneres, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. Em votação, 
aprovados, unanimemente, os pareceres dos itens 04, 
08 e 20. Bloco V: Projetos pela adequação financei-
ra e orçamentária e, no mérito, pela rejeição: 31) 
PROJETO DE LEI Nº 488-A/07 – do Sr. Edinho Bez 
– que “reduz a 0 (zero) as alíquotas da contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as 
receitas decorrentes da venda de carvão coque nacio-
nal”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: altera as Leis nº 
10.637, de 2002 e nº 10.833, de 2003. RELATOR: De-
putado ARNALDO MADEIRA. 37) PROJETO DE LEI 
Nº 3.866/08 – do Sr. Valdir Colatto – que “altera o art. 
5º, da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996”. EX-
PLICAÇÃO DA EMENTA: estabelece que o pagamen-
to do imposto de renda devido pela pessoa jurídica 
deverá ser feito até o último dia útil do trimestre sub-
sequente período de apuração. RELATOR: Deputado 
PEDRO EUGÊNIO. Sobre a mesa REQUERIMENTOS 
– do Sr. Guilherme Campos – para que “sejam retira-
dos de pauta os referidos itens 31 e 37, nos termos 
regimentais”. Em votação, aprovados, unanimemente 
os requerimentos. Retirados de pauta, os itens 31 e 
37, em virtude da aprovação de requerimento do De-
putado Guilherme Campos. Bloco VI: Projetos pela 
adequação financeira e orçamentária: 03) PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 497/08 – da Co-
missão Parlamentar Conjunta do Mercosul (MSC nº 
702/07) – que “aprova o texto da Decisão nº 33/04 do 

Conselho do Mercado Comum (CMC), que criou o 
Fundo Educacional do Mercosul (FEM), adotada em 
Belo Horizonte, em 16 de dezembro de 2004”. RELA-
TOR: Deputado ALFREDO KAEFER. 10) PROJETO 
DE LEI Nº 2.878-B/08 – do Poder Executivo – que 
“dispõe sobre a criação da Universidade Federal da 
Integração Latino-Americana – UNILA, e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado VIGNATTI. 11) 
PROJETO DE LEI Nº 2.013-A/03 – do Senado Fede-
ral (PLS nº 34/02) – que “altera a Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento dos serviços corres-
pondentes e dá outras providências”. EXPLICAÇÃO 
DA EMENTA: fixa como critério para distribuição de 
recursos do SUS para os Estados, DF e Municípios, 
os índices de cobertura vacinal contra doenças objeto 
de vigilância epidemiológica. RELATOR: Deputado 
JOÃO DADO. 13) PROJETO DE LEI Nº 5.045-B/05 
– do Senado Federal (PLS nº 102/04) – que “altera o 
Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que dispõe 
sobre a organização das Polícias Militares e Corpos 
de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e 
do Distrito Federal”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: au-
toriza os Governadores a convocar os Policiais Milita-
res da reserva remunerada em caso de grave pertur-
bação da ordem ou de iminência de sua irrupção. RE-
LATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATTI. 15) PROJETO 
DE LEI Nº 2.879-B/08 – do Poder Executivo (MSC 
962/07) – que “dispõe sobre a criação da Universidade 
Federal do Oeste do Pará – UFOPA, por desmembra-
mento da Universidade Federal do Pará – UFPA e da 
Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, e 
dá outras providências”. RELATOR: Deputado PEDRO 
EUGÊNIO. 16) PROJETO DE LEI Nº 3.946-A/08 – do 
Poder Executivo (MSC nº 651/08) – que “cria cargos 
no Quadro de Pessoal Permanente da Agência Nacio-
nal de Cinema – ANCINE, de que trata a Lei nº 10.871, 
de 20 de maio de 2004”. RELATOR: Deputado MANO-
EL JUNIOR. 17) PROJETO DE LEI Nº 3.955-A/08 – do 
Poder Executivo (MSC nº 661/08) – que “dispõe sobre 
a criação de cargos em comissão do Grupo-Direção 
e Assessoramento Superiores – DAS destinados ao 
Ministério da Justiça”. RELATOR: Deputado JOÃO 
DADO. 26) PROJETO DE LEI Nº 1.699-B/03 – do Sr. 
Geraldo Resende – que “institui a Política de Preven-
ção e Controle dos Distúrbios Nutricionais e das Do-
enças Associadas à Alimentação e Nutrição no Siste-
ma Educacional Brasileiro”. RELATOR: Deputado CAR-
LOS MELLES. O Presidente informou que, por acordo, 
os itens 10, 16 e 17, já haviam sido retirados de pauta 
e que havia sobre a mesa REQUERIMENTOS – dos 
Srs. Pedro Eugênio e Pepe Vargas – para que “sejam 
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retirados de pauta os itens 13 e 26, nos termos regi-
mentais”. Em votação, aprovados, unanimemente, os 
requerimentos. Retirados de pauta os itens 13 e 26. O 
Deputado Luiz Carlos Hauly solicitou a retirada de 
pauta do item 11, o que foi concedida. Retirado de 
pauta o item 11, em virtude da aprovação de requeri-
mento do Deputado Luiz Carlos Hauly. Seguiu-se a 
votação dos itens remanescentes: 03 e 15. Em vota-
ção, aprovados, unanimemente, os pareceres. O De-
putado Pedro Eugênio, relator do projeto, usou da pa-
lavra para enfatizar a importância da aprovação do 
referido projeto e ressaltou o trabalho estratégico des-
ta Comissão. Encerradas as votações em bloco, pas-
sou-se à apreciação dos demais itens da pauta. 05) 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 344/06 – do 
Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “altera as re-
gras aplicáveis às operações realizadas no mercado 
de títulos e valores mobiliários”. EXPLICAÇÃO DA 
EMENTA: altera as Leis nºs 6.385, de 1976 e 4.595, 
de 1964. RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. 
PARECER: pela não implicação da matéria com au-
mento ou diminuição da receita ou da despesa públi-
cas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, 
com Substitutivo. Retirado de pauta. 06) PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR Nº 378/06 – do Sr. Antonio 
Carlos Mendes Thame – que “acrescenta dispositivo 
ao art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho 
de 2001, a fim de fixar prazo para a vigência da con-
tribuição social devida pelos empregadores em caso 
de despedida sem justa causa”. RELATOR: Deputado 
ARMANDO MONTEIRO. PARECER: pela compatibili-
dade e adequação financeira e orçamentária do Pro-
jeto, nos termos do Substitutivo da Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público e, no méri-
to, pela aprovação do Projeto, nos termos do Substi-
tutivo da CTASP, com emenda. Retirado de pauta. 12) 
PROJETO DE LEI Nº 2.642-A/03 – do Senado Fede-
ral (PLS nº 142/00) – 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’s nº 4.164/04 e 7.128/06). EX-
PLICAÇÃO DA EMENTA: passa o SUS a custear as 
despesas com operações de transplantes, em hospi-
tais próprios ou conveniados, e tratamentos em países 
estrangeiros; dispõe sobre integralidade de cobertura 
dos planos de assistência à saúde nos casos de trans-
plante de órgãos, tecidos e partes do corpo humano. 
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR. PARECER: 
pela inadequação financeira e orçamentária do Proje-

to, e pela não implicação da matéria com aumento ou 
diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária dos PL’s nºs 7.128/06 e 4.164/04, 
apensados, das emendas 1/04 e 1/07 apresentadas 
na Comissão de Seguridade Social e Família, e da 
emenda apresentada pelo relator na CSSF ao PL nº 
4.164/04. Retirado de pauta. 14) PROJETO DE LEI Nº 
1.568-A/07 – do Senado Federal (PLS nº 99/03) – que 
“dispõe sobre requisitos para a concessão, por insti-
tuições públicas, de financiamento, crédito e benefícios 
similares”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: proíbe a con-
cessão de financiamento, por parte do poder público, 
à pessoa jurídica que empregue menores em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, descumprindo o art. 
7º, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988. RE-
LATOR: Deputado JOÃO DADO. PARECER: incluindo 
a manifestação à emenda apresentada ao Substitutivo 
do relator, pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto, da emenda da 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público e da emenda apresentada ao Substitutivo do 
relator da CFT e, no mérito, pela aprovação do Proje-
to, da emenda da CTASP e pela rejeição da emenda 
ao Substitutivo do relator da CFT. Retirado de pauta. 
18) PROJETO DE LEI Nº 3.916-A/04 – do Sr. Hum-
berto Michiles – que “modifica a Lei nº 9.424, de 24 de 
dezembro de 1996, de modo a vedar a destinação de 
recursos do FUNDEF para a compra de uniforme, far-
damento e peças de vestuário”. (Apensados: PL’s nºs 
4.382/04 e 6.452/05). RELATOR: Deputado CIRO GO-
MES. PARECER: pela prejudicialidade do Projeto e 
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 dos PL’s nºs 4.382/04 e 6.452/05, apen-
sados, e das Emendas nºs 1 e 2 da Comissão de Edu-
cação e Cultura. Retirado de pauta. 23) PROJETO DE 
LEI Nº 2.347-A/07 – do Sr. Augusto Carvalho – que 
“altera a Lei nº 7.089, de 23 de março de 1983, que 
veda a cobrança de juros de mora nos casos que es-
pecifica”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: proíbe a cobran-
ça de multa sobre título com vencimento em dia de 
sábado, domingo e feriados, no caso do documento 
não ter chegado ao destinatário, por razões de greve, 
bem como, pelo serviço bancário não estar funcionan-
do normalmente. RELATOR: Deputado ARMANDO 
MONTEIRO. PARECER: pela não implicação da ma-
téria com aumento ou diminuição da receita ou da 
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quan-
to à adequação financeira e orçamentária do Projeto 
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e da emenda da Comissão de Defesa do Consumidor 
e, no mérito, pela aprovação do Projeto, com emenda, 
e pela rejeição da emenda da CDC. Retirado de pauta. 
24) PROJETO DE LEI Nº 6.791-A/06 – do Sr. Celso 
Russomanno – que “altera a Lei nº 9.613, de 03 de 
março de 1998, que dispõe sobre os crimes de “lava-
gem” ou ocultação de bens, direitos e valores; a pre-
venção da utilização do Sistema Financeiro para os 
ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Contro-
le de Atividades Financeiras – COAF, e dá outras pro-
vidências.” EXPLICAÇÃO DA EMENTA: impede a ocor-
rência de transação fracionada das operações finan-
ceiras, considerando a soma das operações para um 
mesmo CPF ou CNPJ na apuração do limite a ser co-
municado às autoridades. RELATOR: Deputado RI-
CARDO BERZOINI. PARECER: pela não implicação 
da matéria com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação financeira e orçamentária do Pro-
jeto e da emenda da Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado e, no mérito, pela 
aprovação do Projeto e da emenda CSPCCO, com 
subemenda. Retirado de pauta. 25) PROJETO DE LEI 
Nº 113/03 – do Sr. Luciano Castro – que “dispõe sobre 
o repatriamento de recursos depositados no exterior”. 
(Apensado: PL nº 5.228/05) RELATOR: Deputado AEL-
TON FREITAS. PARECER: pela compatibilidade e 
adequação financeira e orçamentária do Projeto e do 
PL nº 5.228/05, apensado, e, no mérito, pela aprova-
ção do PL nº 5.228/05, apensado, com emendas, e 
pela rejeição do Projeto. Retirado de pauta. 32) PRO-
JETO DE LEI Nº 491-B/07 – do Sr. Aelton Freitas – que 
“altera o inciso IV do art. 5º da Lei nº 7.827, de 27 de 
setembro de 1989, incluindo, na região do semi-árido, 
os municípios do Estado de Minas Gerais inseridos na 
área de atuação da Agência de Desenvolvimento do 
Nordeste (ADENE)”. RELATOR: Deputado JOÃO MA-
GALHÃES. PARECER: pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação financeira e orçamentária do Projeto, da emen-
da da Comissão da Amazônia, Integração Nacional e 
de Desenvolvimento Regional e do Substitutivo da Co-
missão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio e, no mérito, pela aprovação do Projeto, da 
emenda da CAINDR, com Substitutivo, e pela rejeição 
do Substitutivo da CDEIC. Retirado de pauta. 33) PRO-
JETO DE LEI Nº 992-A/07 – do Sr. Luis Carlos Heinze 
– que “altera a redação do art. 3º da Lei nº 10.200, de 
14 de fevereiro de 2001, que ‘acresce e altera dispo-
sitivo da Lei nº 8.929, de 22 de agosto de 1994, que 
institui a Cédula de Produto Rural, e dá outras provi-
dências’ “. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: autoriza a equa-

lização de taxas de juros de financiamento para aqui-
sição e modernização da frota de aviões agrícolas. 
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES. PARECER: 
pela compatibilidade e adequação financeira e orça-
mentária e, no mérito, pela aprovação. Retirado de 
pauta. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tra-
tar, o Presidente encerrou os trabalhos às treze horas 
e trinta minutos, antes porém, convocando os senho-
res parlamentares para Reunião Ordinária Deliberati-
va, que acontecerá às 10 horas do dia 20 de maio, 
quarta-feira, no Plenário Deputado Mussa Demes (Ple-
nário nº 4), E, para constar, eu, , Marcelle R. Campello 
Cavalcanti, Secretária, lavrei a presente Ata, que de-
pois de lida e aprovada, será assinada pelo Presiden-
te e encaminhada à publicação no Diário da Câmara 
dos Deputados. , Deputado Vignatti, Presidente.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
FINANCEIRA E CONTROLE 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Subcomissão Permamente para Acompa-
nhamento, Fiscalização e Controle dos Recursos 
Públicos Federais Destinados à Copa de 2014, 
Ata da Primeira Reunião (Instalação – Eleição de 
Presidente e Vice-Presidente), realizada em 26 de 
março 2009.

Às dez horas e nove minutos do dia vinte e seis 
de março de dois mil e nove, reuniu-se, sob a Presi-
dência do Deputado Simão Sessim, a Subcomissão 
Permanente para acompanhamento, fiscalização e 
controle dos recursos públicos federais destinados à 
copa de 2014, na Secretaria da Comissão, sala 163-A, 
pavimento superior, no anexo II, da Câmara dos De-
putados, convocada pelo Presidente da Comissão, na 
forma regimental, para instalação dos trabalhos da 
Subcomissão Permanente e eleição do Presidente e do 
Vice-Presidente. Registraram a presença os Deputados 
Carlos Willian, Edinho Bez, José Carlos Machado, Paulo 
Rattes, Rômulo Gouveia, Simão Sessim – Titulares; os 
Deputados Bruno Araújo, Devanir Ribeiro, Felipe Bor-
nier e Márcio Reinaldo Moreira, Wellington Roberto – 
Suplentes; o Deputado Silvio Torres, não membro. Não 
registraram a presença os Deputados Ademir Camilo, 
Léo Alcântara e Rodrigo Maia. Assumiu a Presidência 
dos trabalhos o Deputado Simão Sessim, nos termos 
§ 4º, do art. 39, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados. ABERTURA: Havendo número regimen-
tal, o Presidente declarou aberta a reunião. ORDEM 
DO DIA: Instalação e Eleição do Presidente e do 
Vice-Presidente da Subcomissão Permanente. O 
Presidente declarou instalada a Subcomissão Perma-
nente para acompanhamento, fiscalização e controle 
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dos recursos públicos federais destinados à copa de 
2014; composta de nove membros titulares e de igual 
número de suplentes. Em seguida, o Presidente anun-
ciou as candidaturas registradas para os cargos de 
Presidente, Deputado Rômulo Gouveia, (PSDB/PB) e 
de Vice-Presidente, Deputado Léo Alcântara (PR/CE). 
Antes de iniciar o processo de votação, o Deputado 
Silvio Torres, Presidente da Comissão, ressaltou sua 
intenção de as Subcomissões se reunirem rotineira-
mente às terças e quintas-feiras. A seguir, o Presidente 
designou o Deputado Carlos William para atuar como 
Secretário e determinou o início da votação, com a cha-
mada nominal dos membros da Subcomissão. Finda 
a votação e procedida à conferência das sobrecartas, 
foi constatada a coincidência entre o número de sobre-
cartas e o de votantes, num total de oito. Processada a 
apuração, o Presidente anunciou o seguinte resultado: 
para Presidente, Deputado Rômulo Gouveia, com oito 
votos; para Vice-Presidente, Deputado Léo Alcânta-
ra, com oito votos. Diante dos resultados apurados, o 
Presidente declarou eleitos os Deputados: Presiden-
te, Deputado Rômulo Gouveia; Vice-Presidente, Léo 
Alcântara. Em sequência, o Deputado Silvio Torres, a 
pedido do Presidente, em nome da Subcomissão, fez 
as saudações ao Presidente eleito, Deputado Rômulo 
Gouveia. Em Ato contínuo, o Deputado Simão Sessim 
convidou o Deputado Rômulo Gouveia a assumir a 
Presidência, declarando-o empossado. O Presidente 
eleito, por sua vez, agradeceu a confiança de seus pa-
res na escolha de seu nome para cargo de Presidente 
da Subcomissão, ressaltou, ainda, que conta com a 
participação ativa dos membros da Subcomissão. Em 
seguida, o Presidente designou o Deputado Paulo Rat-
tes como relator da Subcomissão. Após consulta aos 
Deputados, o Presidente comunicou que as reuniões 
da Subcomissão serão realizadas às terças-feiras, às 
quinzes horas, na Secretaria da Comissão, solicitou, 
ainda, ao relator que apresentasse na próxima reunião, 
marcada para o dia trinta e um de março do corrente, 
proposta e cronograma para atuação da Subcomissão. 
Em seqüência, o Deputado Paulo Rattes parabenizou 
o Presidente pela sua eleição, agradeceu-lhe a sua 
indicação como relator, afirmou, ainda, que pretende 
relatar o pensamento de todos os membros da Sub-
comissão, e conta com a cooperação dos Deputados, 
tendo vista tratar-se de assunto de interesse político 
e popular. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às dez horas 
e quarenta e três minutos, antes porém, convocou os 
membros da Subcomissão Permanente para reunião 
marcada para o dia trinta e um do corrente, às quin-
zes horas, na Secretaria da Comissão; para constar, 
eu, Marcos Figueira de Almeida, lavrei a presente Ata, 

que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado Rômulo Gouveia, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados..

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
FINANCEIRA E CONTROLE

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Subcomissão Permamente para Acompanha-
mento, Fiscalização e Controle dos Recursos Pú-
blicos Federais Destinados à Copa 2014, Ata Da 
Segunda Reunião Ordinária, realizada em 31 de 
março 2009.

Às quinze horas e trinta e cinco minutos do dia 
trinta e um de março de dois mil e nove, reuniu-se a 
Subcomissão Permanente para acompanhamento, 
fiscalização e controle dos recursos públicos federais 
destinados à copa 2014, no Plenário dezesseis, Anexo 
II, da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do 
Deputado Rômulo Gouveia. Registraram a presença 
os Deputados Rômulo Gouveia – Presidente; Ademir 
Camilo, Edinho Bez, Paulo Rattes, Simão Sessim – Ti-
tulares; e os Deputados Felipe Bornier, Márcio Reinaldo 
Moreira, Bruno Araújo e Léo Vivas – Suplentes. Não 
registraram a presença Carlos Willian, José Carlos Ma-
chado e Rodrigo Maia. ABERTURA: Havendo número 
regimental, o senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos. Antes de iniciar a Ordem do Dia o Deputa-
do Ademir Camilo usou a palavra para justificar sua 
ausência à reunião anterior, pois estava em missão 
oficial pela Câmara dos Deputados. Em sequência, o 
Presidente submeteu à discussão a sugestão do De-
putado Ademir Camilo para as reuniões da Subcomis-
são serem marcadas paras as quartas-férias, às noves 
horas. A sugestão foi acatada, após as manifestações 
dos Deputados Márcio Reinaldo Moreira e o Deputa-
do Simão Sessim. ORDEM DO DIA: Definição do 
roteiro de trabalho da Subcomissão. O Presidente 
passou a palavra ao Deputado Paulo Rattes, relator 
da Subcomissão, que apresentou o seguinte roteiro 
de trabalho, convidar primeiro a Associação Brasilei-
ra da Infraestrutura e Indústria de Base – ABDIB; em 
segundo o Comitê Organizador da Copa do Mundo e 
em terceiro o Ministro dos Esportes. Ressaltou o relator 
que concluída essa etapa a Subcomissão terá material 
consubstancial para discussão. Iniciada a discussão, o 
Deputado Simão Sessim apoiou a proposta do relator, 
sugeriu os seguintes pontos a serem discutidos e os 
respectivos nomes dos convidados, de acordo com cada 
item; como primeiro ponto, sugeriu discutir a questão 
dos critérios de escolha das cidades que irão sediar 
os jogos e convidar o Comitê Organizador da Copa 
do Mundo; em segundo, tratar sobre a infraestrutura 
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necessária para os estados serem sedes dos jogos e 
convidar a Associação Brasileira da Infraestrutura e 
Indústria de Base – ABDIB; em terceiro, discutir a res-
peito dos recursos e convidar o Ministro dos Esportes, 
empresas da iniciativa privada, que irão participar da 
coleta de recursos e o Comitê Organizador da Copa 
do Mundo; e por último tratar da legislação, neste caso 
contaria com a participação do relator para analisar a 
legislação. Em seguida, o Deputado Fellipe Bornier 
defendeu a discussão sobre questões de segurança, 
de transporte e de acessibilidade às cidades que irão 
sediar os jogos e às cidades vizinhas. Em seqüência, 
o relator procedeu à leitura do sumário executivo dos 
doze documentos da FIFA para a candidatura do Bra-
sil à copa do mundo em 2014. Continuando a discus-
são, o Deputado Márcio Reinaldo Moreira recomen-
dou que alguns assuntos deverão ser discutidos pela 
Subcomissão em conjunto com Comissão de Turismo 
e Desporto, considerando a competência das Comis-
sões. Em resposta, o Presidente informou que, ciente 
dessa necessidade, oficializou o Presidente da Comis-
são de Turismo e Desporto da realização dessa reu-
nião. Participando do debate, o Deputado Silvio Torres 
considerou fundamental a participação do Tribunal de 
Contas da União, que já nomeou o Ministro-relator 
para acompanhamento dos gastos da Copa de 2014. 
Em sequência, o Presidente colocou em votação a 
proposta do relator referente ao roteiro de trabalho da 
Subcomissão, com as sugestões apresentadas pelos 
Deputados Simão Sessim e Márcio Reinaldo Morei-
ra. Em votação, foi aprovado o roteiro de trabalho. O 
Presidente pediu que o roteiro fosse oficializado. O 
Deputado Simão Sessim questionou se o relator iria 
apresentar os nomes dos convidados. Em resposta, o 
Deputado Paulo Rattes definiu que seriam convidados 
primeiro o Presidente da Associação Brasileira da In-
fraestrutura e Indústria de Base – ABDIB; em segun-
do o Organizador da Copa do Mundo e em terceiro o 
Ministro dos Esportes. Logo após, o Deputado Silvio 
Torres esclareceu que requerimento aprovado na Sub-
comissão deve ser apreciado pela Comissão. Nesse 
sentido, informou que se o requerimento, ora adotado 
pela Subcomissão, fosse apresentado à Secretaria 
da Comissão até o final do dia, poderia ser incluído 
na pauta do dia seguinte da Comissão. O Presidente 
acatou a sugestão do Deputado Silvio Torres em for-
malizar, de ofício, o requerimento, ora adotado pela 
Subcomissão, com os nomes dos convidados defini-
dos pelo relator, para participarem da audiência públi-
ca. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente encerrou os trabalhos às dezesseis horas 
e trinta minutos, antes porém, convocou os membros 
da Subcomissão Permanente para reunião marcada 

para o dia oito de abril do corrente, às noves horas, 
na Secretaria da Comissão; para constar, eu, Marcos 
Figueira de Almeida, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Rômulo Gouvea, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
FINANCEIRA E CONTROLE 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Décima Quarta Reunião Ordinária, reali-
zada em 13 de maio 2009.

Às dez horas e vinte e nove minutos, do dia treze 
de maio de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle, no Plenário 9, do 
Anexo II, da Câmara dos Deputados, sob a presidên-
cia do Deputado Silvio Torres. Registraram a presença 
os Senhores Deputados Silvio Torres – Presidente; 
Rômulo Gouveia e Sueli Vidigal – Vice-Presidentes; 
Ademir Camilo, Devanir Ribeiro, Edson Aparecido, Leo 
Alcântara, Márcio Reinaldo Moreira, Paulo Rattes, Si-
mão Sessim, Solange Almeida e Wellington Roberto 
– Titulares; Bruno Araújo, Duarte Nogueira, Felipe Bor-
nier, João Dado, José Carlos Vieira, Luiz Sérgio, Mo-
reira Mendes, Paulo Rocha e Vicentinho Alves – Su-
plentes. Não registraram a presença os Deputados 
Aníbal Gomes, Cândido Vaccarezza, Carlos Willian, 
João Magalhães, Léo Vivas, Rodrigo Maia, Ronaldo 
Caiado e Vadão Gomes. O Deputado João Dado en-
caminhou à Comissão cópia do ofício de sua designa-
ção, pelo Presidente da Câmara, em missão oficial, 
dia vinte nove de abril do corrente. A Liderança do 
Partido Progressista informou a Comissão, mediante 
ofícios, da impossibilidade do Deputado Vadão Gomes 
participar das reuniões nos dias quatro, onze, vinte 
quatro e vinte cinco de março; primeiro, oito, catorze, 
quinze, vinte dois, vinte três e vinte nove de abril e 
cinco de maio, todos do ano de dois mil e nove. ABER-
TURA: Havendo número regimental, o senhor Presi-
dente declarou abertos os trabalhos, em seguida, em 
virtude da realização da Sessão do Congresso Nacio-
nal, a reunião foi suspensa às dez horas e trinta e um 
minutos e reiniciada às quinze horas e quatro minutos, 
no plenário 1, Anexo II, da Câmara dos Deputados, 
sob a presidência do Deputado Silvio Torres. ATA: Em 
seqüência, o Presidente colocou à apreciação as Atas 
da décima primeira, décima segunda e décima tercei-
ra reuniões, cujas leituras foram dispensadas, a pedi-
do do Deputado Luiz Sérgio. Não houve discussão. Em 
votação, as Atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: Nos 
termos do art. 50, inciso II, do Regimento Interno, o 
Presidente comunicou que foram distribuídas lista dos 



21700 Quinta-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2009

expedientes recebidos pela Comissão, no período de 
vinte e nove de abril à doze de maio do corrente, dis-
pensando, desta forma, a leitura dos citados expedien-
tes. ORDEM DO DIA: 1) REQUERIMENTO Nº 151/09, 
do Deputado Carlos Willian, que “solicita a convocação 
do Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Guido Mantega 
e Senhora Lina Vieira, Secretaria da Receita Federal, 
para prestarem esclarecimentos sobre denuncia na 
Inspetoria Portuária de Santos”. Retirado de pauta de 
ofício. 2) REQUERIMENTO Nº 152/09, dos Deputados 
Otávio Leite e Silvio Torres, que “requer que a Comis-
são de Fiscalização Financeira e Controle solicite có-
pias das auditorias de fiscalização referente a projetos 
e contratos em andamento no Município do Rio de 
Janeiro, através do Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC), junto ao Tribunal de Contas da União”. 
Retirado de pauta pelo autor. 3) REQUERIMENTO Nº 
153/09, do Deputado Simão Sessim, que “requer a 
esta Comissão o desmembramento da audiência pú-
blica aprovada pelo requerimento 145/2009, em 
22/04/2009, em duas audiências públicas”. Com a pa-
lavra, o Deputado Simão Sessim, autor do requerimen-
to, argumentou que o desmembramento da audiência 
visa otimizar os trabalhos da reunião, tendo em vista 
a quantidade de convidados, explicou, ainda, que na 
primeira audiência seriam ouvidos os Senhores Harol-
do Lima e Antônio Carlos Neves de Mattos, ambos da 
Agência Nacional de Petróleo, e em outra audiência 
os Senhores José Pedro de Paula Silva, Marinus Mar-
sico e Paulo Afonso Braga Ricardo. Manifestaram-se 
o Deputado Duarte Nogueira que sugeriu realizar uma 
única audiência e que os convidados fossem ouvidos 
em momentos distintos da reunião; o Deputado Morei-
ra Mendes, autor do requerimento 145/2009, defendeu 
a sua posição de realizar uma única audiência para 
ouvir todos os convidados aprovados no requerimento 
145/2009; o Deputado Luiz Sérgio considerou proce-
dente o desmembramento da audiência; o Deputado 
Leo Alcântara também manifestou-se favorável a rea-
lização das duas audiências e propôs primeiro ouvir o 
Procurador da República e o advogado dos usineiros, 
e em outra audiência os convidados da Agência Na-
cional do Petróleo; Deputado Silvio Torres consideran-
do as sugestões apresentadas propôs que todos os 
convidados fossem ouvidos numa única audiência, 
mas separadamente e em momentos distintos da reu-
nião; Deputado Devanir Ribeiro posiciou-se à favor da 
proposta de desmembramento; Deputado Simão Ses-
sim concordou das audiências serem realizadas no 
mesmo dia, desde que as exposições ocorressem, 
separadamente, em momentos distintos, e em primei-
ro lugar fossem ouvidos os convidados Haroldo Lima 
e Antônio Carlos Neves de Matos, ambos da Agência 

Nacional do Petróleo e depois, compondo outra Mesa, 
fossem ouvidos os demais convidados, essa proposta 
também foi acatada pelo Deputado Moreira Mendes. 
Prosseguindo a reunião, o Presidente submeteu à vo-
tação a proposta acordada pelos Deputados Simão 
Sessim e Moreira Mendes. Em votação, a proposta foi 
aprovada, sendo o requerimento aprovado com a al-
teração da audiência ser realizada em duas etapas, 
primeiro seriam ouvidos os convidados Haroldo Lima 
e Antônio Carlos Neves de Matos, ambos da Agência 
Nacional do Petróleo e depois, compondo outra Mesa, 
seriam ouvidos os convidados José Pedro de Paula 
Silva, Procurador da República, Marinus Marsico, Pro-
curador do Tribunal de Contas da União e Paulo Afon-
so Braga Ricardo, Sócio-Diretor da Passe Participação 
(preposto dos usineiros). 4) REQUERIMENTO Nº 
154/09, do Deputado Paulo Rattes, que “requer sejam 
convidados os membros da Diretoria da Companhia 
de Concessão Rodoviária Juiz de Fora – Rio – CON-
CER, o Diretor-Geral da Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT), Sr. Bernardo Figueiredo, o 
Superintendente Regional do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Estado do 
Rio de Janeiro, Sr. Marcelo Cotrim Borges e o Repre-
sentante do Tribunal de Contas da União (TCU), para 
em audiência pública, apresentarem esclarecimentos 
sobre a aplicação dos recursos provenientes da co-
brança de pedágio na rodovia BR-040/MG/RJ”. O Pre-
sidente concedeu a palavra ao Deputado Paulo Rattes 
que argumentou sobre os problemas do tráfego e do 
aumento abusivo do pedágio na rodovia BR-040/MG/
RJ. Neste momento, às quinze horas e quarenta qua-
tro minutos assumiu a presidência dos trabalhos o 
Deputado Rômulo Gouveia, Vice-Presidente, que con-
vocou os Deputados membros da Subcomissão Per-
manente de Defesa Civil para reunião, a ser realizada, 
nesta data, às dezesseis horas e trinta minutos. Dando 
sequência à reunião, manifestou-se a favor do reque-
rimento em discussão o Deputado Simão Sessim. Ato 
contínuo, o Presidente submeteu à votação o requeri-
mento, que foi aprovado. 5) REQUERIMENTO Nº 
155/09, do Deputado Duarte Nogueira, que “solicita 
sejam requisitadas, junto ao Comitê Gestor do Progra-
ma de Aceleração do Crescimento, a relação de todas 
as ações constantes do orçamento fiscal, da seguri-
dade social e de investimentos das empresas estatais, 
com identificação dos programas de trabalho e das 
respectivas unidades orçamentárias e funcionais pro-
gramáticas independente do orçamento anual que as 
tenham inserido”. Em seguida, usou a palavra o De-
putado Duarte Nogueira, autor do requerimento, que 
proferiu leitura sucinta do roteiro de trabalho da Sub-
comissão do PAC e falou sobre a importância da apro-
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vação do requerimento para o cumprimento do citado 
roteiro de trabalho. Manifestou-se o Deputado Simão 
Sessim a favor do requerimento e questionou ao Pre-
sidente se os membros da Comissão também teriam 
acesso as essas informações, paralelamente à Sub-
comissão, ou somente quando apresentado o relatório 
da Subcomissão. Em resposta, o Presidente informou 
que as informações ficariam disponíveis a qualquer 
tempo para todos os membros da Comissão. O Presi-
dente submeteu à votação o requerimento que foi 
aprovado. 6) REQUERIMENTO Nº 157/09, do Depu-
tado Duarte Nogueira, que “solicita sejam requisitadas, 
junto ao Tribunal de Contas da União, as listas de Au-
ditorias já concluídas e em andamento cujo objeto seja 
obras do PAC, bem como o envio dos relatórios já con-
cluídos ou em andamento, das auditorias físicas e 
contábeis”. Com a palavra, Deputado Duarte Noguei-
ra defendeu a aprovação do requerimento e informou 
que a presente solicitação decorre do roteiro de traba-
lho, aprovado pela Subcomissão. Em seguida, mani-
festaram-se o Deputado Devanir Ribeiro que indagou 
sobre a solicitação de relatórios de auditorias em an-
damento; no mesmo sentido, o Deputado Leo Alcân-
tara considerou o pedido muito amplo e sugeriu reque-
rer somente os relatórios concluídos; Deputado Duar-
te Nogueira, diante das ponderações apresentadas, 
propôs modificação no objeto do requerimento, pas-
sando a ter a seguinte redação “solicita que seja re-
quisitadas junto ao Tribunal de Contas da União as 
listas de auditorias já concluídas ou as em andamen-
to onde o Tribunal de Contas encontrou irregularidades 
graves”; o Deputado Luiz Sérgio posicionou-se à favor 
da solicitação de relatórios concluídos, mas contrário 
a requisição de relatórios em andamento. Em seqüên-
cia, o Presidente submeteu a votação o requerimento 
com a alteração proposta pelo Deputado Duarte No-
gueira, sendo rejeitado o requerimento. Ato contínuo, 
Deputado Duarte Nogueira pediu verificação de vota-
ção, o Deputado Devanir Ribeiro anunciou que a ban-
cada do Partido dos Trabalhadores estava em obstru-
ção. Na seqüência, o Deputado Duarte Nogueira reti-
rou o seu pedido de verificação, permanecendo con-
sequentemente o resultado de rejeição do requerimen-
to. 7) REQUERIMENTO Nº 156/09, do Deputado Silvio 
Torres, que “solicita auditoria do Tribunal de Contas da 
União com o intuito de avaliar a governança das agên-
cias reguladoras de infra-estrutura no Brasil”. O Presi-
dente concedeu a palavra ao Deputado Silvio Torres, 
autor do requerimento, que argumentou que a Comis-
são precisa ter conhecimento sobre o modelo das 
agências reguladoras que está vigorando no país, ten-
do em vista a alterações na economia, dentre outras 
mudanças, que vêm ocorrendo deste a criação das 

agências. Iniciada a discussão, o Deputado Luiz Sérgio 
declarou-se contrário ao requerimento e considerou 
que a competência desta Comissão está sendo trans-
ferida para o Tribunal de Contas da União; o Deputado 
Duarte Nogueira considerou pertinente a solicitação e 
argumentou, ainda, que o Tribunal de Contas da União 
tem a função de auxiliar o Poder Legislativo; Deputado 
Simão Sessim posicionou-se contrário ao requerimen-
to e ponderou que assunto objeto do requerimento já 
foi discutido nesta Casa e está sendo apreciado no 
Senado. Devido ao início da Ordem do Dia do Plenário, 
o presente requerimento não foi submetido à votação, 
assim como deixaram de ser deliberados os Requeri-
mentos de nos 158/09, 159/09; Propostas de Fiscaliza-
ção e Controle de nos 43/08, 67/09, 70/09 e as Repre-
sentações de nos 33/08 e 37/08. ENCERRAMENTO: 
O Presidente encerrou os trabalhos às dezesseis ho-
ras e vinte cinco minutos em virtude do início da Ordem 
do Dia, para constar, eu, Marcos Figueira de Almeida, 
lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente, Deputado Silvio Torres, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
FINANCEIRA E CONTROLE 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Décima Quinta Reunião de Audiência 
Pública, realizada em 14 de maio 2009.

Às dez horas e vinte oito minutos do dia cator-
ze maio de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle, no Plenário 09, do 
Anexo II, da Câmara dos Deputados, sob a presidência 
do Deputado Silvio Torres. Registraram a presença os 
Senhores Deputados Silvio Torres – Presidente; Deva-
nir Ribeiro, Márcio Reinaldo Moreira, Simão Sessim e 
Solange Almeida – Titulares; Duarte Nogueira, Edinho 
Bez, Felipe Bornier, João Dado, Luiz Sérgio e Moreira 
Mendes – Suplentes; o Deputado Flávio Dino, como 
não-membro. Não registraram a presença os Deputados 
Ademir Camilo, Aníbal Gomes, Cândido Vaccarezza, 
Carlos Willian, Edson Aparecido, João Magalhães, Leo 
Alcântara, Léo Vivas, Paulo Rattes, Rodrigo Maia, Rô-
mulo Gouveia, Ronaldo Caiado, Sueli Vidigal, Vadão 
Gomes e Wellington Roberto. ABERTURA: Haven-
do número regimental, o senhor Presidente declarou 
abertos os trabalhos da reunião de Audiência Pública 
destinada “a debater acerca das supostas irregulari-
dades no pagamento de saldo remanescente da conta 
petróleo pela União a usineiros de açúcar”, aprovada 
a requerimento de nº de 145/2009, de autoria do De-
putado Moreira Mendes. Antes de iniciar os trabalhos, 
o Presidente esclareceu que conforme aprovado na 
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reunião da Comissão, realizada dia treze de maio do 
corrente, a presente Audiência Pública seria realizada 
em duas etapas, no primeiro momento com a partici-
pação dos Senhores Haroldo Lima, Diretor-Geral da 
Agência Nacional de Petróleo e Antônio Carlos Neves 
de Mattos, Auditor da Agência Nacional de Petróleo, e 
no segundo momento, com a participação dos senhores 
José Alfredo de Paula Silva, Procurador da República 
e Marinus Marsico, Procurador do Tribunal de Contas 
da União, esclareceu ainda que concluídas as exposi-
ções de todos os convidados daria início aos debates. 
Neste momento, o Presidente informou também que o 
convidado Paulo Afonso Braga Ricardo, Sócio-Diretor 
da Passe Participação (preposto dos usineiros), comu-
nicou a Comissão de sua impossibilidade de participar 
da presente reunião, em virtude de compromissos pro-
fissionais previamente agendados em Buenos Aires. 
Inicialmente, o Presidente convidou para compor a 
Mesa os convidados Haroldo Lima, Diretor-Geral da 
Agência Nacional de Petróleo e Antônio Carlos Neves 
de Mattos, Auditor da Agência Nacional de Petróleo. 
ORDEM DO DIA: Audiência Pública destinada “a de-
bater acerca das supostas irregularidades no paga-
mento de saldo remanescente da conta petróleo pela 
União a usineiros de açúcar”. Dando continuidade à 
reunião, o Presidente concedeu a palavra para faze-
rem suas exposições, na ordem, aos Senhores Haroldo 
Lima, Diretor-Geral da Agência Nacional de Petróleo e 
Antônio Carlos Neves de Mattos, Auditor da Agência 
Nacional de Petróleo. Ato contínuo, o Presidente con-
vidou para compor a Mesa e na sequência concedeu 
a palavra, na ordem, aos Senhores José Alfredo de 
Paula Silva, Procurador da República e Marinus Mar-
sico, Procurador do Tribunal de Contas da União. Fin-
das as exposições, retornaram à Mesa, os senhores 
Haroldo Lima, Diretor-Geral da Agência Nacional de 
Petróleo e Antônio Carlos Neves de Mattos, Auditor da 
Agência Nacional de Petróleo, juntando-se aos demais 
convidados para o início dos debates. Em seguida, o 
Presidente passou a palavra ao Deputado Moreira 
Mendes, autor do requerimento que deu origem à pre-
sente Audiência. Manifestaram-se com interpelações 
os Deputados Luiz Sérgio, Flávio Dino, Silvio Torres 
e Devanir Ribeiro. Em sua manifestação, o Deputado 
Luiz Sérgio pediu que fosse solicitado à Justiça Fede-
ral cópia do processo judicial sobre o pagamento de 
saldo remanescente da conta petróleo, para serem 
distribuídos aos demais membros da Comissão. Em 
seguida, o Presidente franqueou a palavra para res-
postas e considerações finais aos Senhores Haroldo 
Lima, Antônio Carlos Neves de Mattos, José Alfredo 
de Paulo Silva e ao Senhor Marinus Marsico. Usou a 
palavra o senhor Marcelo Mendonça, Procurador-Geral 

da Agência Nacional do Petróleo. ENCERRAMENTO: 
Encerrado os questionamentos e as explicações pelos 
convidados, o Presidente agradeceu a participação de 
todos e encerrou a reunião às treze horas e vinte mi-
nutos. O inteiro teor da reunião foi gravado e as notas 
taquigráficas, após serem decodificadas, farão parte 
deste documento. E, para constar, eu, Marcos Figuei-
ra de Almeida, lavrei a presente Ata, que por ter sido 
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, De-
putado Silvio Torres, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
FINANCEIRA E CONTROLE 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Décima Sexta Reunião de Audiência 
Pública, realizada em 19 de maio 2009.

Às catorze horas e cinquenta nove minutos do dia 
dezenove maio de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle, no Plenário 09, 
do Anexo II, da Câmara dos Deputados, sob a presidên-
cia do Deputado Silvio Torres. Registraram a presença 
os Senhores Deputados Silvio Torres – Presidente; Rô-
mulo Gouveia e Léo Vivas – Vice-Presidentes; Márcio 
Reinaldo Moreira e Solange Almeida – Titulares; Duarte 
Nogueira, Edinho Bez, Felipe Bornier, João Dado, José 
Carlos Vieira, Jurandil Juarez e Paulo Rocha – Suplen-
tes; os Deputados Julio Semeghini, Marinha Raupp 
e Paulo Henrique Lustosa, como não-membros. Não 
registraram a presença os Deputados Ademir Camilo, 
Aníbal Gomes, Cândido Vaccarezza, Carlos Willian, 
Devanir Ribeiro, Edson Aparecido, João Magalhães, 
Leo Alcântara, Paulo Rattes, Rodrigo Maia, Ronaldo 
Caiado, Simão Sessim, Sueli Vidigal, Vadão Gomes 
e Wellington Roberto. ABERTURA: Havendo número 
regimental, o senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos da reunião de Audiência Pública destinada a 
“obter esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos 
do Fundo de Universalização dos Serviços de Teleco-
municações (FUST)”, aprovada a requerimento de nº 
134/2009, de autoria da Deputada Solange Almeida. 
ORDEM DO DIA: Audiência Pública destinada a “ob-
ter esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos 
do Fundo de Universalização dos Serviços de Teleco-
municações (FUST)”. Inicialmente, o Presidente con-
vidou para compor a Mesa e na sequência concedeu 
a palavra, na ordem, aos Senhores Jovino Francisco 
Fillho, Gerente de Projetos do Ministério das Comuni-
cações, em substituição a Átila Augusto Souto, Diretor 
do Departamento de Serviços de Universalização das 
Telecomunicações do Ministério das Comunicações; 
Ricardo Toshio Itonaga, Gerente de Controle das Obri-
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gações da Superintendência de Universalização da 
Anatel, em substituição a Inez Joffily França, Gerente 
de Arrecadação da Anatel; José Fernandes Pauletti, 
Presidente da ABRAFIX e, por último, ao Senhor Mar-
celo Barros Gomes, Diretor-Técnico da Secretaria de 
Fiscalização de Desestatização do Tribunal de Contas 
da União. Findas as exposições, o Presidente passou 
a palavra à Deputada Solange Almeida, autora do re-
querimento que deu origem à presente Audiência. Ato 
Contínuo, obedecendo a ordem de inscrição, mani-
festaram-se com interpelações os Deputados Duarte 
Nogueira, Paulo Henrique Lustosa, Márcio Reinaldo 
Moreira, Rômulo Gouveia, Julio Semeghini e Silvio 
Torres. Sendo que, às dezesseis horas e vinte minu-
tos, assumiu a presidência dos trabalhos o Deputado 
Rômulo Gouveia, Vice-Presidente, e o Deputado Sil-
vio Torres reassumiu às dezesseis horas e quarenta 
nove minutos. Prosseguindo a reunião, o Presidente 
concedeu a palavra para respostas e considerações 
finais, na ordem, aos Senhores Jovino Francisco Fi-
lho, Ricardo Toshio Itonaga, José Fernandes Pauletti e 
Marcelo Barros Gomes. ENCERRAMENTO: Encerrado 
os questionamentos e as explicações pelos convida-
dos, o Presidente agradeceu a participação de todos 
e encerrou a reunião às dezessete horas e cinquenta 
cinco minutos, antes porém, convocou os Deputados 
para reunião deliberativa da Comissão, a ser realizada, 
quarta-feira, dia vinte de maio do corrente, no Plenário 
09, Anexo II, da Câmara dos Deputados. O inteiro teor 
da reunião foi gravado e as notas taquigráficas, após 
serem decodificadas, farão parte deste documento. E, 
para constar, eu, Marcos Figueira de Almeida, lavrei 
a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Silvio Torres, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 10ª Reunião Ordinária, realizada em 13 
de maio de 2009.

Às quatorze horas e trinta e quatro minutos do 
dia treze de maio de dois mil e nove, reuniu-se a Co-
missão de Legislação Participativa, no Plenário 3 do 
Anexo II da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Senhores Deputados Dr. Talmir – Vice-Presidente; 
Eduardo Amorim, Eliene Lima, Emilia Fernandes, Fran-
cisco Praciano, Janete Rocha Pietá, Jurandil Juarez, 
Leonardo Monteiro, Luiz Carlos Setim, Luiza Erundina, 
Pedro Wilson, Roberto Britto e Sebastião Bala Rocha 
– Titulares; Glauber Braga, Lincoln Portela e Nazare-
no Fonteles – Suplentes. Deixaram de comparecer os 
Deputados Iran Barbosa, José Carlos Vieira e Vadão 

Gomes. Assumiu a Presidência, nos termos do artigo 
40 do Regimento Interno, a Deputada Luiza Erundina. 
ABERTURA: Havendo número regimental, a senhora 
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou à 
apreciação a ata da 9ª reunião, realizada no dia 6 de 
maio de 2009. Por terem sido distribuídas cópias, foi 
dispensada a leitura da ata, por solicitação do Deputa-
do Leonardo Monteiro e não havendo quem quisesse 
discuti-la ou a ela sugerir alterações, em votação, a ata 
foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Antes 
de passar à Ordem do Dia, a Presidente informou o 
recebimento dos ofícios nºs 251 e 252, da Liderança 
do Partido Progressista, por meio dos quais são justi-
ficadas as ausências do Deputado Vadão Gomes às 
reuniões da CLP, realizadas nos dias 4, 11, 25 e 26 
de março; e nos dias 1º, 15, 29 e 30 de abril. ORDEM 
DO DIA: A – requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 
59/09 – do Sr. Roberto Britto – que “solicita a realiza-
ção de Audiência Pública na Comissão de Legislação 
Participativa para debater com os Vereadores as pro-
postas de políticas públicas para os municípios brasi-
leiros”. O Deputado Roberto Britto procedeu à leitura 
e ao encaminhamento do requerimento. Encaminhou o 
requerimento, também, a Deputada Emília Fernandes. 
Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimi-
dade. Nada mais havendo a tratar, a Presidente, De-
putada Luiza Erundina, encerrou a sessão, às catorze 
horas e quarenta e sete minutos, antes convocando os 
Senhores Deputados Membros da Comissão de Le-
gislação Participativa para Reunião Extraordinária de 
Eleição para os cargos de Presidente e Vice-Presidente 
da Comissão, a realizar-se, em cinco minutos, neste 
Plenário. E, para constar, eu, Sônia Hypolito, lavrei a 
presente ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pela Deputada Luiza Erundina, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da 
reunião encontra-se gravado, passando o arquivo de 
áudio a integrar seu arquivo documental.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 11ª Reunião Extraordinária de Eleição 
do Presidente e do Primeiro Vice-Presidente, Rea-
lizada em 13 de maio de 2009.

Às quatorze horas e cinquenta e cinco minutos 
do dia treze de maio de dois mil e nove, reuniu-se a 
Comissão de Legislação Participativa, no Plenário 3 do 
Anexo II da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Senhores Deputados Dr. Talmir – Vice-Presidente; 
Eduardo Amorim, Eliene Lima, Emilia Fernandes, Fran-
cisco Praciano, Janete Rocha Pietá, Jurandil Juarez, Le-
onardo Monteiro, Luiz Carlos Setim, Luiza Erundina, 
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Pedro Wilson, Roberto Britto e Sebastião Bala Rocha 
– Titulares; Glauber Braga, Lincoln Portela e Nazare-
no Fonteles – Suplentes. Deixaram de comparecer os 
Deputados Iran Barbosa, José Carlos Vieira e Vadão 
Gomes. Assumiu a Presidência, nos termos do artigo 
40 do Regimento Interno, o Deputado Dr. Talmir, Se-
gundo Vice-Presidente da Comissão. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o senhor Presidente de-
clarou abertos os trabalhos, informou que a reunião 
havia sido convocada, nos termos do § 1º do Artigo 40 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados para 
eleição do Presidente e do Primeiro Vice-Presidente 
da Comissão e anunciou, conforme acordo de Lideran-
ças, o nome dos candidatos aos cargos de Presidente, 
Deputado Roberto Britto (PP/BA), e de Primeiro Vice-
Presidente, Deputado Eliene Lima (PP/MT). A seguir, 
o Presidente designou a Deputada Emília Fernandes 
para servir como Secretária e determinou o início da 
votação, com a chamada nominal dos senhores Mem-
bros. Concluída a chamada, haviam votado os Deputa-
dos Eduardo Amorim, Eliene Lima, Emília Fernandes, 
Francisco Praciano, Janete Rocha Pietá, Leonardo 
Monteiro, Roberto Britto, Dr. Talmir, Luiz Carlos Setim, 
Luiza Erundina, Nazareno Fonteles e Glauber Braga. 
Finda a votação e procedida a conferência das cártulas, 
foi constatada a coincidência entre o número de sobre-
cartas e o de votantes, no total de doze. Processada a 
apuração, o Presidente anunciou o seguinte resultado: 
Para Presidente, Deputado Dr. Roberto Britto, com doze 
votos; Para Primeiro Vice-Presidente, Deputado Eliene 
Lima, com doze votos. Não houve votos brancos nem 
nulos. Diante dos resultados apurados, o Presidente 
declarou eleitos o Deputado Roberto Britto (PP/BA) 
para o cargo de Presidente e o Deputado Eliene Lima 
para o cargo de Primeiro Vice-Presidente. A seguir o 
Deputado Dr. Talmir convidou os Deputados Roberto 
Britto e Eliene Lima a assumirem, respectivamente, a 
Presidência e a Primeira Vice-Presidência da Comissão 
de Legislação Participativa, declarando-os empossa-
dos. O Deputado Roberto Britto proferiu seu discurso 
de posse, oportunidade em que agradeceu a confiança 
dos pares, expressando o desejo de que cada membro 
se sinta um Presidente e leve às Câmaras Municipais e 
à Assembléia Legislativa do seu Estado a importância 
da criação de uma Comissão nos moldes desta CLP. 
Em seguida, usaram a palavra para cumprimentar o 
Presidente e o Vice-Presidente eleitos os Deputados 
Luiza Erundina, Dr. Talmir, Leonardo Monteiro, Emília 
Fernandes, Luiz Carlos Settim e Sebastião Bala Rocha. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente, Deputado 
Roberto Britto, encerrou a sessão, às quinze horas e 
vinte e nove minutos, antes convocando os Senhores 
Deputados Membros da Comissão de Legislação Par-

ticipativa para os seguintes eventos: VI Seminário Na-
cional LGBT no Congresso Nacional em conjunto 
com as Comissões de Direitos Humanos e Minorias 
e de Educação e Cultura, a realizar-se quinta-feira, 
dia 14 de maio, das 8h30 às 13 horas, neste Plenário; 
Seminário “Guardas Municipais e Segurança Públi-
ca”, a realizar-se quinta-feira, dia 14 de maio, das 10 
às 18h30, no Auditório Nereu Ramos. E, para constar, 
eu, Sônia Hypolito, lavrei a presente ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Dr. Talmir, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 9ª Reunião Deliberativa Ordinária, rea-
lizada em 13 de maio de 2009.

Às onze horas e nove minutos do dia treze de 
maio de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no Plenário 
2, Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presi-
dência do Deputado Roberto Rocha, Presidente. Re-
gistraram presença os Senhores Deputados Roberto 
Rocha – Presidente; Marcos Montes, Jurandy Lourei-
ro e Leonardo Monteiro – Vice-Presidentes; André de 
Paula, Edson Duarte, Gervásio Silva, Luciano Pizzat-
to, Marina Maggessi, Mário de Oliveira e Paulo Piau 
– Titulares; Antonio Feijão, Germano Bonow, Luiz Car-
reira, Moreira Mendes, Paulo Roberto, Paulo Teixeira, 
Wandenkolk Gonçalves e Zezéu Ribeiro – Suplentes. 
Deixaram de comparecer os Deputados Antônio Ro-
berto, Brizola Neto, Jorge Khoury, Rebecca Garcia, 
Sarney Filho e Zé Geraldo. ABERTURA: Havendo nú-
mero regimental, o senhor Presidente declarou abertos 
os trabalhos e colocou à apreciação a Ata da 8ª Reu-
nião Deliberativa Ordinária, realizada no dia 29 de abril 
de 2009. A leitura da ata foi dispensada a pedido do 
Deputado Gervásio Silva. Em votação, a Ata foi apro-
vada unanimemente. EXPEDIENTE: O Presidente in-
formou aos membros sobre a visita técnica à Estância 
Ecológica Sesc Pantanal, que acontecerá de 21 a 24 
de maio, anunciada anteriormente, e os expositores 
confirmados para as palestras do dia 22: Joanathan 
Van Speier, Professor da FGV-RJ; Mark Trainor, Em-
baixador da Nova Zelândia; Rômulo José Fernandes 
Barreto Mello, Presidente do Instituto Chico Mendes 
cde Conservação da Biodiversidade; Benedita Maria 
Monteiro Mueller Rocktaeschel, da Coordenação de 
Visitação do Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade; e Leopoldo Garcia Brandão, Con-
sultor da Presidência do Conselho Nacional do Sesc. 
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O Presidente convidou os membros a participarem das 
audiências com o Ministro Chefe da Secretaria de As-
suntos Estratégicos, Mangabeira Unger, hoje, às de-
zesseis horas e trinta minutos, no Gabinete do Minis-
tro, e com o Ministro dos Transportes, Alfredo Pereira 
do Nascimento, dia 14 de maio, quinta-feira, às onze 
horas e trinta minutos, também no Gabinete do Minis-
tro. O Presidente, mediante acordo prévio com os De-
putados Luciano Pizzatto, Gervásio Silva e Leonardo 
Monteiro, decidiu submeter a apreciação apenas os 
itens 1, 2, 3, 4, 5 e 8, constantes da pauta, por enten-
derem não haver divergências. ORDEM DO DIA: A – 
Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 246/09 – do 
Sr. Fernando Marroni – que “requer a realização de 
Audiência Pública conjunta, entre as Comissões de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CMA-
DS e a Comissão de Direitos Humanos e Minorias – 
CDHM para debater os atuais problemas das reservas 
extrativistas brasileiras”. O DEPUTADO LUCIANO PI-
ZZATTO SUBSCREVEU O REQUERIMENTO E EN-
CAMINHOU A VOTAÇÃO. APROVADO. 2 – REQUE-
RIMENTO Nº 247/09 – do Sr. Nilson Pinto – (VTS 1/0) 
– que “requer a realização de Audiência Pública para 
debate dos fundamentos científico-tecnológicos e po-
líticos do PL n.º 4.961/2005”. O DEPUTADO GERVÁ-
SIO SILVA SUBSCREVEU O REQUERIMENTO E 
ENCAMINHOU A VOTAÇÃO. APROVADO. O Depu-
tado Roberto Rocha passou a Presidência ao Depu-
tado Marcos Montes por ser autor do próximo item da 
pauta. 3 – REQUERIMENTO Nº 248/09 – do Sr. Ro-
berto Rocha – que “requer a realização de Reunião de 
Audiência Pública na Semana do Meio Ambiente, pe-
ríodo de 1º a 5 de junho, para discussão sobre as Pro-
postas de Emendas à Constituição destinadas à inclu-
são do Cerrado e da Caatinga na relação dos biomas 
considerados patrimônio nacional, constante do § 4º 
do art. 225 da Constituição Federal”. O DEPUTADO 
ROBERTO ROCHA ENCAMINHOU A VOTAÇÃO. 
APROVADO. O Deputado Roberto Rocha reassumiu 
a Presidência. B – Proposições Sujeitas à Aprecia-
ção do Plenário: 4 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.144/08 – da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 443/2008) 
– que “aprova a proposta de participação do Brasil na 
Quarta Recomposição dos Recursos do Fundo para 
o Meio Ambiente Global – Global Environment Facility 
– GEF, instituição financeira internacional” RELATOR: 
Deputado CEZAR SILVESTRI. PARECER: pela apro-
vação. O DEPUTADO LUCIANO PIZZATO LEU O 
PARECER. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 5 – MENSAGEM Nº 916/08 – do Poder Exe-
cutivo – (AV 1101/2008) – que “submete à apreciação 
do Congresso Nacional , acompanhada de Exposição 

de Motivos do senhor Ministro de Estado do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, proposta de Cessão ao 
estado de Rondônia, do imóvel da União com área de 
31.568.85877ha, situada no Município de Porto Velho, 
naquele Estado, objeto do processo nº 54000.000304/99-
82, destinado à regularização da Unidade de Conser-
vação de Uso Sustentável, denominada Floresta Es-
tadual de Desenvolvimento Sustentável Rio Vermelho 
“B””. RELATOR: Deputado PAULO ROBERTO. PARE-
CER: pela aprovação, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo. O DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO 
LEU O PARECER. DISCUTIU A MATÉRIA O DEP. 
LUCIANO PIZZATTO (DEM-PR). APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 6 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1/03 – do Sr. Rodrigo Maia 
– que “susta a aplicação do Decreto nº 4.592, de 11 
de fevereiro de 2003, do Poder Executivo, e dá outras 
providências”. (Apensados: PDC 10/2003 e PDC 
48/2003) RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA. 
PARECER: pela aprovação deste, do PDC 10/2003, e 
do PDC 48/2003, apensados, com substitutivo. Vista 
ao Deputado Leonardo Monteiro, em 29/04/2009. 
RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 7 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 616/08 – do Sr. Fernan-
do Chucre – que “susta a aplicação do art. 3º, inciso 
IX, alínea “a”, da Resolução nº 303, de 20 de março 
de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 
Conama”. RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO. 
PARECER: pela aprovação. Vista ao Deputado Leo-
nardo Monteiro, em 29/04/2009. RETIRADO DE PAU-
TA DE OFÍCIO. 8 – PROJETO DE LEI Nº 713/99 – do 
Sr. Dr. Rosinha – que “altera a Lei nº 7.802, de 11 de 
julho de 1989, que “dispõe sobre a pesquisa, a expe-
rimentação, a produção, a embalagem e a rotulagem, 
o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 
propaganda comercial, a utilização, a importação, a 
exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, 
o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a 
fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, 
e dá outras providências””. (Apensados: PL 1388/1999 
e PL 7564/2006) RELATOR: Deputado MARCOS MON-
TES. PARECER: pela rejeição deste, do PL 1388/1999, 
e do PL 7564/2006, apensados. Vista ao Deputado 
Sarney Filho, em 25/03/2009. O DEPUTADO MAR-
COS MONTES DEFENDEU SEU PARECER. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE O PARECER. C – Pro-
posições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas 
Comissões: 9 – PROJETO DE LEI Nº 4.961/05 – do 
Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “altera dispo-
sitivos da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996”. (Apen-
sado: PL 654/2007) RELATOR: Deputado GERMANO 
BONOW. PARECER: pela rejeição deste, e do PL 
654/2007, apensado. O Deputado Hamilton Casara 
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apresentou voto em separado em 11/04/2006. RE-
TIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 10 – PROJETO DE 
LEI Nº 2.021/07 – do Sr. Moreira Mendes – que “alte-
ra o art. 12 da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, 
que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos 
constitucionais relativos à reforma agrária, previstos 
no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal, al-
terado pelo art. 4º da Medida Provisória nº 2.183-56, 
de 24 de agosto de 2001, que acresce e altera dispo-
sitivos 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: Depu-
tado PAULO TEIXEIRA. PARECER: pela aprovação 
deste, e da Emenda 1/2008 da CMADS, com substi-
tutivo. Vista ao Deputado Sarney Filho, em 01/04/2009. 
O Deputado Marcos Montes apresentou voto em 
separado em 08/04/2009. RETIRADO DE PAUTA DE 
OFÍCIO. Concluídas as votações, o Deputado Luciano 
Pizzatto fez um aparte para elogiar a reunião de Au-
diência Pública que reuniu no Plenário do Senado Fe-
deral mais de 10 Comissões para discutir o Código 
Florestal e definição de áreas de preservação perma-
nente – APPs, em face de estudo realizado pelo pes-
quisador Evaristo Miranda, da Embrapa. A propósito 
da questão, o Deputado Roberto Rocha, Presidente, 
informou que pretende convidar o técnico Evaristo Mi-
randa, da Embrapa, e os ministros Carlos Minc, do 
Meio Ambiente, e Reinhold Stephanes, da Agricultura, 
para uma discussão com os membros da CMADS, 
ainda durante este mês de maio. O Deputado Gervásio 
Silva fez uma declaração em favor do Código Ambien-
tal de Santa Catarina, com o apoio dos Deputados 
Marcos Montes e Luciano Pizzatto, sobre a possibili-
dade de os estados legislarem atendendo às especi-
ficidades regionais. Antes de encerrar a reunião, o 
Presidente reiterou convite aos membros para partici-
parem de reunião com o Ministro-Chefe da Secretaria 
de Assuntos Estratégicos, Magabeira Unger, hoje às 
16:30, na Esplanada dos Ministérios, Bloco “O”, 8º an-
dar; e com o Ministro dos Transportes, Alfredo Pereira 
do Nascimento, no dia 14/05, quinta-feira, às 11h30, 
na Esplanada dos Ministérios, Bloco “R”, 6º andar. 
Convidou-os também a participarem da Reunião Or-
dinária de Audiência Pública, a realizar-se na próxima 
quinta-feira, dia 14 de maio de 2009, às 10 horas, no 
Plenário de nº 10. Nada mais havendo a tratar o Pre-
sidente encerrou a reunião às doze horas e oito mi-
nutos, e para constar, eu, Aurenilton Araruna de Al-
meida, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Roberto Rocha, e publicada no Diário da Câmara dos 
Deputados.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 10ª Reunião Audiência Pública Ordiná-
ria, realizada em 14 de maio de 2009. 

Às dez horas e trinta e seis minutos do dia qua-
torze de maio de dois mil e nove, no plenário dez do 
Anexo II da Câmara dos Deputados, reuniu-se em reu-
nião de audiência pública ordinária a Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, sob a presi-
dência alternada dos Senhores Deputados Leonardo 
Monteiro (Terceiro-Vice-Presidente), Roberto Rocha 
(Presidente) e Fernando Gabeira (membro suplente), 
com a finalidade de colher esclarecimentos acerca 
do tema “Falhas de Segurança no Programa Nuclear 
Brasileiro”, objeto do Requerimento n.º 240/2009, de 
autoria do Deputado Fernando Gabeira, subscrito pe-
los Deputados Luiz Carreira, Edson Duarte, Sarney 
Filho, Paulo Roberto, Moreira Mendes, Homero Perei-
ra, Paulo Teixeira, Leonardo Monteiro, Arnaldo Jardim, 
Fernando Marroni, Luciano Pizzatto e Jorge Khoury. 
Registraram suas presenças os Senhores Deputados 
Roberto Rocha – Presidente; Jurandy Loureiro e Leo-
nardo Monteiro – Vice-Presidentes; Edson Duarte, Ger-
vásio Silva e Paulo Piau, Titulares; e Fernando Gabeira 
e Paulo Teixeira, Suplentes. Compareceu como não 
membro o Senhor Deputado Ciro Pedrosa. O Senhor 
Terceiro-Vice-Presidente, Deputado Leonardo Montei-
ro, declarou abertos os trabalhos e convidou a tomar 
assento à mesa os seguintes expositores: Othon Luiz 
Pinheiro da Silva, Diretor-Presidente da Eletronuclear 
– Eletrobrás Termonuclear S.A.; Odair Dias Gonçalves, 
Presidente da CNEN – Comissão Nacional de Ener-
gia Nuclear; e Rogério dos Santos Gomes, Presidente 
da AFEN – Associação de Fiscais de Radioproteção 
e Segurança Nuclear. O Senhor Deputado Leonardo 
Monteiro teceu comentários sobre os objetivos da 
reunião, cientificou os expositores acerca dos proce-
dimentos regimentais e passou a palavra ao primeiro 
palestrante, Senhor Odair Dias Gonçalves. Finda a 
primeira exposição, o Deputado Leonardo Monteiro 
passou a presidência dos trabalhos ao Senhor De-
putado Roberto Rocha, Presidente, que concedeu a 
palavra os demais expositores. Findas as exposições, 
o Senhor Presidente passou a presidência dos traba-
lhos ao Senhor Deputado Fernando Gabeira, autor do 
requerimento para a realização do evento, que iniciou 
os debates, oportunidade em que arguíram os pales-
trantes os Senhores Deputados Edson Duarte e Paulo 
Teixeira, subscritores do requerimento para realização 
da reunião de audiência pública, e ao Deputado Ciro 



Maio de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 21 21707 

Pedrosa. Encerrados os debates, o Senhor Deputado 
Fernando Gabeira concedeu a palavra aos expositores 
para responderem às indagações dos parlamentares, 
bem como para suas considerações finais. Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Deputado Fernando Gabeira 
agradeceu a presença dos parlamentares, expositores 
e presentes e encerrou a reunião às treze horas e dois 
minutos. E, para constar, eu, , Aurenilton Araruna de 
Almeida, Secretário, lavrei a presente Ata, cujo con-
junto do arquivo de áudio passa a integrá-la, que, por 
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente, Deputado Roberto Rocha, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 12ª Reunião, realizada em 13 de maio 
de 2009.

Às quatorze horas e trinta e oito minutos do dia 
treze de maio de dois mil e nove, reuniu-se ordinaria-
mente a Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, no Plenário 6, Anexo II da Câ-
mara dos Deputados, sob a presidência do Deputa-
do Alexandre Silveira. A lista de presença registrou o 
comparecimento dos Deputados Alexandre Silveira – 
Presidente; Laerte Bessa e William Woo – Vice-Presi-
dentes; Antonio Carlos Biscaia, Arnaldo Faria de Sá, 
Bispo Gê Tenuta, Capitão Assumção, Domingos Dutra, 
Enio Bacci, Francisco Tenorio, João Campos, Major 
Fábio, Marina Maggessi e Neilton Mulim – Titulares; 
Dimas Ramalho, Elizeu Aguiar, Glauber Braga, Gui-
lherme Campos, Iriny Lopes, Lincoln Portela, Marcelo 
Melo e Pompeo de Mattos – Suplentes. Deixaram de 
registrar presença os Deputados Fernando Marroni, 
Fernando Melo, Perpétua Almeida e Raul Jungmann. 
Justificou a ausência o Deputado Hugo Leal, por estar 
em missão oficial. ABERTURA: Havendo número re-
gimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos 
e submeteu à apreciação a Ata da 11ª Reunião, cuja 
leitura foi dispensada a pedido da Deputada Marina 
Maggessi. Em votação, a Ata foi aprovada. EXPE-
DIENTE: O Presidente deu conhecimento ao Plenário 
que a Comissão recebeu ofício da Deputada Marina 
Maggessi, justificando sua ausência nas reuniões dos 
dias vinte e dois e trinta de abril e cinco de maio, por 
motivo de licença para tratamento de saúde. ORDEM 
DO DIA – Matéria sobre a Mesa: Requerimentos dos 
Deputados Major Fábio e Domingos Dutra, solicitan-
do a retirada de pauta, respectivamente, dos PLs nos 
3.842/08 e 4.209/08. Submetidos a votação, um a um, 
os requerimentos foram aprovados. Na sequência, o 

Deputado Bispo Gê Tenuta solicitou preferência para o 
PL nº 3.640/08. Encaminhado pelo autor e submetido 
ao Plenário, o requerimento foi aprovado. PROJETO 
DE LEI Nº 3.640/08 – do Senado Federal – Sérgio 
Zambiasi – (PLS 207/07) – que “Altera o art. 73 da Lei 
nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, para permitir que 
a União possa celebrar convênios com os Estados e o 
Distrito Federal visando à prevenção e repressão do 
tráfico ilícito e do uso indevido de drogas, e com os Mu-
nicípios com o objetivo de prevenir o seu uso indevido, 
e possibilitar a atenção e reinserção social de usuários 
e dependentes de drogas”. RELATOR: Deputado BIS-
PO GÊ TENUTA. PARECER: pela aprovação. O relator, 
ressaltando o alcance social do projeto, defendeu sua 
aprovação. Na sequência, o Deputado Antonio Carlos 
Biscaia solicitou vista, que lhe foi concedida. Dando 
continuidade, após aprovação de requerimento de pre-
ferência apresentado pela Deputada Marina, passou-se 
à votação do PROJETO DE LEI Nº 6.563/06 – do Sr. 
Alberto Fraga – que “Altera a Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, concedendo o porte de armas de 
fogo aos Oficiais de Justiça, aos Fiscais do Ibama e 
Fiscais do Trabalho”. RELATORA: Deputada MARINA 
MAGGESSI. PARECER VENCEDOR: pela aprovação, 
com substitutivo. Vista à Deputada Iriny Lopes, em 
29/4/09. O Deputado Capitão Assumção apresentou 
voto em separado em 22/4/09. O parecer do Deputado 
José Genoíno passou a constituir voto em separado. 
Encaminharam voto contrário, os Deputados Antonio 
Carlos Biscaia e Glauber Braga, manifestaram-se a fa-
vor, o Deputado Pompeo de Mattos e a relatora. Para 
orientar as bancadas, encaminharam voto favorável, 
pelo PPS, a Deputada Marina Maggessi; pelo PTB, 
Deputado Arnaldo Faria de Sá; pelo PDT, Deputado 
Pompeo de Mattos; pelo PSDB, Deputado William Woo; 
e pelo PMDB, Deputado Laerte Bessa. Encaminhou 
voto contrário, pelo PT, o Deputado Antonio Carlos 
Biscaia. Submetido a votação, o parecer foi aprova-
do, contra os votos dos Deputados Antonio Carlos 
Biscaia, Bispo Gê Tenuta, Domingos Dutra e Glauber 
Braga. PROJETO DE LEI Nº 4.608/09 – do Sr. Pedro 
Henry – que “Altera a redação dos §§ 1º, 2º e 3º do 
art. 159 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal”. RELATOR: Deputado MAJOR 
FÁBIO. PARECER: pela rejeição. Lido pelo relator e 
submetido a votação, o parecer foi aprovado. PROJE-
TO DE LEI Nº 4.004/01 – do Sr. Lincoln Portela – que 
“Proíbe a divulgação prévia de informações referentes 
a operações policiais e dá outras providências”. RE-
LATOR: Deputado NEILTON MULIM. PARECER: pela 
aprovação, com substitutivo. Após leitura do parecer 
pelo relator, o Deputado Laerte Bessa sugeriu inserir, 
no final do art. 2º do Projeto, a expressão: “vedada a 
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divulgação dos meios empregados”. Ato contínuo, con-
forme solicitação, o Presidente concedeu vista conjunta 
aos Deputados Antonio Carlos Biscaia e Marina Ma-
ggessi. PROJETO DE LEI Nº 4.311/08 – do Sr. Paulo 
Lima – que “Institui medidas compensatórias para os 
municípios que sejam sede de unidades prisionais 
de qualquer natureza”. RELATOR: Deputado MAURO 
LOPES. PARECER: pela aprovação, com substituti-
vo. Após a leitura do parecer pelo Deputado Glauber 
Braga, o Deputado Domingos Dutra pediu vista, que 
lhe foi concedida. PROJETO DE LEI Nº 4.340/08 – do 
Sr. Onyx Lorenzoni – que “Altera a Lei nº 10.826, de 
22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, 
posse e comercialização de armas de fogo e munição, 
sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define 
crimes e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
JOSÉ GENOÍNO. PARECER: pela rejeição. O Deputado 
Guilherme Campos apresentou voto em separado em 
6/5/09. Lido o parecer pelo Deputado Antonio Carlos 
Biscaia, após solicitação, foi concedida vista ao Depu-
tado Major Fábio. Dando prosseguimento, o Deputado 
Alexandre Silveira passou a condução dos trabalhos à 
Deputada Marina Maggessi. Na sequência, foi aprovada 
a retirada de pauta do PL Nº 4.535/08, a requerimento 
dos Deputados William Woo e Major Fábio, e do PL Nº 
4.681/09, a requerimento dos Deputados Antonio Carlos 
Biscaia e Domingos Dutra. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, a Deputada Marina Maggessi 
encerrou os trabalhos às quinze horas e quarenta e 
três minutos, antes, porém, convocou reunião de au-
diência pública para quinta-feira, quatorze de maio, às 
dez horas, no Plenário 6, para debater o tema “Frater-
nidade e segurança pública”. e, para constar, eu Kátia 
da Consolação dos Santos Viana, Secretária, lavrei a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado Alexandre Silveira, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 13ª Reunião, realizada em 14 de maio 
de 2009.

Às dez horas e trinta e seis minutos do dia quator-
ze de maio de dois mil e nove, reuniu-se ordinariamente 
a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, no Plenário 6, Anexo II da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência do Deputado Alexandres 
Silveira. A lista de presença registrou o comparecimento 
dos Deputados Alexandre Silveira – Presidente; Laer-
te Bessa e William Woo – Vice-Presidentes; Antonio 
Carlos Biscaia, Arnaldo Faria de Sá, Bispo Gê Tenuta, 

Capitão Assumção, Domingos Dutra, Fernando Marroni, 
João Campos, Major Fábio, Marina Maggessi e Neilton 
Mulim – Titulares; Elizeu Aguiar, Guilherme Campos e 
Marcelo Itagiba – Suplentes. Compareceram também 
os Deputados Leandro Sampaio, Paes de Lira, Pedro 
Wilson e Regis de Oliveira, como não-membros. Dei-
xaram de registrar presença os Deputados Enio Bacci, 
Fernando Melo, Francisco Tenorio, Perpétua Almeida 
e Raul Jungmann. Justificou a ausência o Deputado 
Hugo Leal, por encontrar-se em missão oficial. ABER-
TURA: O Presidente declarou abertos os trabalhos e 
anunciou a ORDEM DO DIA: Audiência Pública para 
debater o tema “Fraternidade e Segurança Pública”, 
objeto da campanha deste ano da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil – CNBB, a requerimento dos 
Deputados Alexandre Silveira, Antonio Carlos Biscaia 
e João Campos. Ato contínuo, convidou para compor 
a Mesa o Secretário Nacional de Segurança Pública, 
Ricardo Brizolla Belestreri, representante do Ministério 
da Justiça; o Secretário-Geral da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil, Dom Dimas Lara Barbosa; e o 
Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, 
Valmir Lemos de Oliveira, representante do Colégio 
Nacional de Secretários de Segurança. Na sequên-
cia, cumprimentou a CNBB pela escolha do tema da 
campanha da fraternidade, em perfeita sintonia com 
os anseios da população, e enalteceu a realização da 
1ª Conferência Nacional de Segurança Pública, que 
objetiva estabelecer uma política de Estado para a 
segurança pública. Agradeceu, ainda, a presença de 
representantes das Polícias Civil, Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal, e, em seguida, 
convidou o Coronel Epaminondas Figueiredo de Ma-
tos, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal, em exercício, para compor a Mesa. 
Na sequência, solicitando a palavra, manifestou-se o 
Deputado João Campos, um dos autores do requeri-
mento, cumprimentando os convidados e, em especial, 
a CNBB, salientando que tanto o Governo quanto a 
sociedade muito têm a lhe agradecer pelo tema a ser 
trabalhado neste ano. Dando prosseguimento, o Presi-
dente concedeu a palavra ao Senhor Ricardo Brisolla 
Balestreri. Ao término desta exposição, o Presidente 
convidou a representante do Conselho Federal a Ordem 
dos Advogados do Brasil, Herilda Balduino de Souza, 
para compor a Mesa e passou a palavra a Dom Dimas 
Lara Barbosa. Na sequência, falaram a Senhora Heril-
da Balduino de Souza, o Senhor Valmir Lemos de Oli-
veira e o Coronel Epaminondas Figueiredo de Matos. 
Ao término das exposições, o Presidente convidou o 
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, Coronel PM Álvaro Batista Camilo, para tomar 
assento à Mesa e concedeu-lhe a palavra. Ato contí-
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nuo, fizeram uso da palavra, pela ordem de inscrição, 
os Deputados Marina Maggessi, Antonio Carlos Bis-
caia e Capitão Assumpção. Na sequência, o Presiden-
te apresentou escusas por ter de se ausentar, face a 
compromissos assumidos em Minas Gerais, e solicitou 
ao Deputado Capitão Assumção que assumisse a con-
dução dos trabalhos. Dando continuidade, fizeram uso 
da palavra os Deputados Major Fábio e Pedro Wilson, 
que registrou a matéria publicada naquele dia no Jor-
nal do Brasil versando sobre a tortura a prisioneiros. 
Dando continuidade, o Deputado Capitão Assumção, 
no exercício da Presidência, agradeceu aos exposi-
tores a presença e concedeu-lhes a palavra para as 
considerações finais. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos 
às quatorze horas e dois minutos; antes, porém, convo-
cou reunião ordinária para a próxima quarta-feira, dia 
vinte de maio, às quatorze horas, no Plenário 6, para 
deliberação de proposições. E, para constar, eu, Kátia 
da Consolação dos Santos Viana, Secretária, lavrei 
a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente, Deputado Alexandre Silveira, e pelo 
Deputado Capitão Assumção e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi gravado, 
podendo ser reproduzido mediante solicitação.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 9ª Reunião (Ordinária), realizada em 
29 de abril de 2009

Às dez horas e vinte e três minutos do dia vinte 
e nove de abril de dois mil e nove, reuniu-se a Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
no plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos Deputa-
dos, sob a presidência do Deputado Sabino Castelo 
Branco – Presidente. Compareceram os Deputados 
Sérgio Moraes e Manuela D’Ávila – Vice-Presidentes, 
Andreia Zito, Daniel Almeida, Edgar Moury, Eudes Xa-
vier, Fernando Nascimento, Gorete Pereira, Hermes 
Parcianello, Luciano Castro, Luiz Carlos Busato, Mauro 
Nazif, Milton Monti, Paulo Rocha, Pedro Henry, Roberto 
Santiago, Thelma de Oliveira, Vanessa Grazziotin, Vi-
centinho e Wilson Braga – titulares; e Armando Abílio, 
Carlos Alberto Leréia, Edinho Bez, Eduardo Barbo-
sa, Efraim Filho, Emilia Fernandes, Jorginho Maluly, 
Marcio Junqueira, Maria Helena, Nelson Pellegrino 
e Osvaldo Reis – suplentes. ABERTURA: Havendo 
número regimental, o Sr. Presidente declarou abertos 
os trabalhos e colocou em votação as Atas da 7ª e 8ª 
reuniões. Dispensadas de leitura, as atas foram apro-
vadas sem observações. O Sr. Presidente comunicou 

ter feito designação de relatores nos dias 22 e 23 do 
corrente mês e que a Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional, em conjunto com a Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, realizaria 
a partir das onze horas audiência pública para discutir 
a atuação da Organização Internacional do Trabalho 
– (OIT) desde a sua instalação no Brasil, por ocasião 
da comemoração de seus 90 anos de existência. Feito 
isso, o Sr. Presidente submeteu à apreciação do plená-
rio sugestões de regras de trabalho a serem seguidas 
pela Comissão antes e durante as reuniões. Usaram 
a palavra para discutir as sugestões os Deputados 
Roberto Santiago, Pedro Henry, Eudes Xavier e Thel-
ma de Oliveira. Colocadas em votação, as sugestões 
foram aprovadas, levando-se em conta a proposta do 
Deputado Pedro Henry de se tentar limitar os pedidos 
de retirada de projetos da pauta. Dando continuidade 
aos trabalhos, o Sr. Presidente deu início à apreciação 
das matérias constantes da pauta. ORDEM DO DIA: 1) 
– PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
17/07 – do Sr. Nelson Marquezelli – que “propõe que 
a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, realize juntamente com o Tribunal de Contas 
da União, fiscalização de ato da Secretaria do Tesouro 
Nacional”. Relator: Deputado Roberto Santiago. Re-
latório final: pelo arquivamento, por ter alcançado os 
objetivos. Discutiu a matéria o Deputado Pedro Henry. 
Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade 
o relatório. 2) – PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E 
CONTROLE Nº 28/07 – do Sr. Sandro Mabel – que 
“propõe que a Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público, com o auxílio do Tribunal de 
Contas da União – TCU, fiscalize a aplicação de todos 
os empenhos e contratos celebrados pela Polícia Fe-
deral, cujas obras estiveram a cargo da Construtora 
Gautama Ltda., referentes aos exercícios financeiros 
de 1998 a 2004, para verificar a regularidade na apli-
cação e uso de verbas públicas, diante de inúmeras 
denúncias veiculadas na imprensa”. Relatora: Deputada 
Gorete Pereira. Relatório Final: pelo arquivamento, por 
ter alcançado os objetivos. Em votação, foi aprovado 
unanimemente o relatório. O Deputado Paulo Rocha 
apresentou requerimento de inversão de pauta para 
o Projeto de Lei nº 3.571/08. Colocado em votação, o 
requerimento foi aprovado. 3) – PROJETO DE LEI Nº 
3.571/08 – do Poder Executivo – que “dispõe sobre a 
criação do Conselho Nacional de Política Indigenista 
– CNPI, e dá outras providências”. Relatora: Deputada 
Vanessa Grazziontin. Parecer: pela aprovação. Discu-
tiu a matéria o Deputado Pedro Henry. Em votação, foi 
aprovado unanimemente o parecer da relatora. Diante 
de várias solicitações para inversão de pauta, o De-
putado Pedro Henry solicitou ao Sr. Presidente que 
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fosse mantida a ordem dos requerimentos da pauta. 
O Deputado Edinho Bez apresentou requerimento de 
inversão de pauta para o Projeto de Lei nº 1.872/07. Em 
votação, o requerimento foi aprovado. 4) – PROJETO 
DE LEI Nº 1.872/07 – PROJETO DE LEI Nº 1.872/07 
– do Sr. Edinho Bez – que “acrescenta dispositivo à Lei 
nº 6.530, de 12 de maio de 1978, a fim de dispor sobre 
o corretor de imóveis associado”. Relator: Deputado 
Roberto Santiago. Parecer: pela rejeição. Discutiram 
a matéria os Deputados Luiz Carlos Busato, Edinho 
Bez e Manuela D’Ávila. O Deputado Edinho Bez apre-
sentou requerimento para o adiamento da discussão 
da matéria. Colocado em votação, o requerimento foi 
rejeitado. O Deputado Edinho Bez solicitou verificação 
de votação do requerimento. O Sr. Presidente procedeu 
à votação nominal, votando a favor do requerimento os 
Deputados Edinho Bez e Mauro Nazif, e votando contra 
o os Deputados Eudes Xavier, Fernandos Nascimento, 
Paulo Rocha, Sérgio Moraes, Vicentinho, Wilson Braga, 
Gorete Pereira, Manuela D’Ávila, Vanessa Grazziotin e 
Roberto Santiago. O Deputado Pedro Henry absteve-
se de votar. Sendo constatada a falta de quorum, as 
demais proposições contantes da pauta não foram 
deliberadas. O Sr. Presidente, às onze horas e sete 
minutos, declarou encerrada a reunião e, para constar, 
eu, , Ruy Omar Prudêncio da Silva, secretário, lavrei a 
presente Ata, que após lida e aprovada será assinada 
pelo Sr. Presidente, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados. O inteiro teor da reunião encontra-se 
gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o 
acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 10ª Reunião Ordinária (Audiência Pú-
blica), realizada em 7 de maio de 2009.

Às dez horas e quinze minutos do dia sete de 
maio de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, no ple-
nário nº 5 do anexo II da Câmara dos Deputados, sob 
a presidência do Deputado Márcio Junqueira (art. 40, 
caput, in fine, do Regimento Interno). Compareceram 
os Deputados Sabino Castelo Branco – Presidente, 
Daniela D’Ávila e Sérgio Moraes – Vice-Presidentes, 
e Edinho Bez, Emilia Fernandes, Jorginho Maluly e 
Sebastião Bala Rocha – suplentes. Compareceram 
também os Deputados Luís Carlos Heinze e Mendes 
Ribeiro Filho. O Sr. Presidente declarou aberta a reu-
nião, convocada em consequência da aprovação de 
requerimento de sua autoria para discutir o Capital 
de giro do setor fumageiro. Após cumprimentar os 

presentes, o Sr. Presidente convidou para tomar as-
sento à mesa o Sr. Alberto Donizete Corrêa – Gerente 
Executivo da Diretoria Comercial do Banco do Brasil, 
e o Sr. José Carlos Vaz – Diretor de Agronegócios do 
Banco do Brasil. Em seguida, esclareceu as normas 
para o debate e concedeu a palavra ao Sr. José Carlos. 
Após a explanação, usaram a palavra os Deputados 
Mendes Ribeiro Filho e Emília Fernandes. O Sr. Pre-
sidente, tendo que se ausentar, convidou o Deputado 
Sérgio Moraes para assumir a direção dos trabalhos. 
O Sr. Presidente registrou a presença e convidou para 
tomar assento à mesa o Sr. Sérgio Luiz Pacheco – Pre-
sidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
do Fumo e Alimentos de Santa Cruz do Sul e Região. 
Após fazer considerações a respeito do tema, o Sr. 
Presidente concedeu a palavra ao Sr. Sérgio Luiz Pa-
checo. Finda a explanação, o Deputado Luís Carlos 
Heinze usou da palavra. O Sr. Presidente concedeu a 
palavra ao Sr. José Carlos Vaz, para esclarecimentos 
e considerações finais, e, nada mais havendo a tratar, 
às onze horas e oito minutos, declarou encerrada a 
reunião e, para constar, eu, , Ruy Omar Prudêncio da 
Silva, secretário, lavrei a presente Ata, que após lida e 
aprovada será assinada pelo Sr. Presidente, Deputado 
Márcio Junqueira, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados. O inteiro teor da reunião encontra-
se gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o 
acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 11ª Reunião Ordinária (Audiência Pú-
blica), realizada em 14 de maio de 2009.

Às dez horas e vinte e um minutos do dia quator-
ze de maio de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, no 
plenário nº 12 do anexo II da Câmara dos Deputados, 
sob a presidência do Deputado Daniel Almeida (art. 40, 
caput, in fine, do Regimento Interno). Compareceram 
os Deputados Sabino Castelo Branco – Presidente, 
Major Fábio – titular; e Armando Abílio, Edinho Bez, 
Emilia Fernandes, Jorginho Maluly, Márcio Junqueira e 
Sebastião Bala Rocha – suplentes. Compareceu tam-
bém o Deputado Eleuses Paiva. Os Deputados Pedro 
Henry e Manuela D’Ávila apresentaram justificativa 
de falta. O Sr. Presidente declarou aberta a reunião, 
convocada em consequência da aprovação de reque-
rimento de sua autoria para discutir a Precarização do 
Trabalho Médico. Após cumprimentar os presentes, o 
Sr. Presidente convidou para tomar assento à mesa o 
Sr. Henrique Antunes Vitalino – Coordenador-Geral da 
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Gestão do Trabalho em Saúde do Ministério da Saúde, 
o Sr. Daniel Matos Sampaio Chagas – Representante 
do Ministério de Estado do Trabalho, o Sr. Paulo de Ar-
gollo Mendes – Presidente da Federação Nacional dos 
Médicos – FENAM, o Sr. Geraldo Luiz Moreira Guedes 
– Representante do Presidente do Conselho Nacional 
de Medicina – CFM, o Sr. José Caires Meira – Presi-
dente do Sindicato dos Médicos – SINDIMED/BA, e o 
Sr. Carlos Eduardo Aragão de Araújo – Representante 
da Cooperativa dos Anestesiologistas – COOPANEST/
BA. Em seguida, esclareceu as normas para o debate 
e concedeu a palavra, na sequência, a cada exposi-
tor. Terminadas as explanações, o Sr. Presidente es-
tendeu o uso da palavra a três pessoas da platéia, ao 
Sr. Roberto Gurgel – Presidente da Associação dos 
Médicos, ao Sr. Mauro Ferrarri – Presidente do Sindi-
cato dos Médicos do Paraná, e ao Sr. Francisco Ma-
galhães – Diretor do Sindicato dos Médicos da Bahia, 
que também expuseram suas opiniões a respeito do 
tema. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presi-
dente concedeu a palavra a cada um dos expositores 
para as considerações finais. Fez uso da palavra tam-
bém o Deputado Eleuses Paiva. Nada mais havendo 
a tratar, às doze horas e trinta e oito minutos, declarou 
encerrada a reunião e, para constar, eu, , Ruy Omar 
Prudêncio da Silva, secretário, lavrei a presente Ata, 
que após lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presi-
dente, Deputado Daniel Almeida, , e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da reunião 
encontra-se gravado, passando o arquivo de áudio a 
integrar o acervo documental da Comissão.

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 8ª Reunião Ordinária, realizada em 29 
de abril de 2009.

Às quatorze horas e quarenta e seis minutos do 
dia vinte e nove de abril de dois mil e nove, reuniu-se 
a Comissão de Turismo e Desporto, no Plenário 5 – 
Anexo II da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Senhores Deputados Afonso Hamm – Presiden-
te; Marcelo Teixeira, Eugênio Rabelo e Otavio Lei-
te – Vice-Presidentes; Arnon Bezerra, Carlos Edu-
ardo Cadoca, Deley, Edinho Bez, Eliene Lima, Fer-
nando Lopes, Jerônimo Reis, Jilmar Tatto, José 
Airton Cirilo, Lídice da Mata, Lupércio Ramos e 
Valadares Filho – Titulares; Ademir Camilo, Alex 
Canziani, Cida Diogo, Fábio Souto, Fátima Pelaes, 
Gilmar Machado, José Rocha, Laurez Moreira, 
Marcos Montes, Silvio Torres e Thelma de Oliveira 
– Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Carlos Brandão, Fábio Faria e Jackson Barreto. ABER-

TURA: Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Afonso Hamm, declarou abertos os traba-
lhos e colocou em apreciação as Atas da 6ª Reunião 
Extraordinária Deliberativa e da 7ª Reunião Ordinária 
de Audiência Pública, ambas realizadas no dia 15 de 
abril de 2009. O Deputado Gilmar Machado solicitou 
a dispensa da leitura das Atas. Colocada em votação 
a solicitação foi aprovada. As Atas foram colocadas 
em votação, e ambas foram aprovadas. EXPEDIEN-
TE: O Presidente convidou a todos para assistirem 
ao vídeo sobre o Projeto “Praça do Futebol”. Após a 
exibição do vídeo, concedeu a palavra ao Senhor 
Jonny Kurtz, idealizador do projeto, que apresentou 
mais detalhes sobre o projeto e foi interpelado pelos 
Senhores Deputados Carlos Eduardo Cadoca, Lu-
pércio Ramos e Deley. O Presidente informou da jus-
tificativa de ausência, para tratamento de saúde, do 
Deputado Carlos Brandão. Informou, ainda, que a 
Comissão enviou ofício aos Senhores Ministros Pau-
lo Bernardo, da Pasta do Planejamento e José Múcio, 
da Secretaria de Articulação Política, solicitando au-
diência com uma comitiva de membros dessa comis-
são para tratar das repercussões do contingencia-
mento das emendas oferecidas por essa comissão 
permanente ao orçamento geral da união no presen-
te exercício. Lembrou, ainda, aos senhores e senho-
ras parlamentares que, segundo Ofício Circular da 
Assessoria Parlamentar do Ministério do Turismo, 
vence amanhã, dia 30 de abril, o prazo para propos-
tas de eventos a serem empenhadas no mês de junho 
para que a área técnica do Ministério possa proceder 
à análise em tempo hábil ou do proponente atender 
às complementações que se fizerem necessárias. O 
Presidente comunicou que já estão abertas as inscri-
ções junto à Secretaria da CTD para os membros 
interessados em participar da visita técnica a Estân-
cia Ecológica do SESC Pantanal localizada na cidade 
de Barão de Poconé em Mato Grosso, no período de 
21 a 24 de maio, onde os deputados e senadores 
debaterão sobre o “Pagamento por serviços ambien-
tais (PSA) e turismo ecológico como fatores de de-
senvolvimento sustentável” e conhecerão o Pantanal 
brasileiro. Foi informado que, em atendimento ao Re-
querimento nº 154 de 2009, de autoria dos Deputados 
Bernardo Ariston e Edinho Bez, foi enviado oficio ao 
senhor Ministro do Turismo comunicando a criação 
do grupo de trabalho parlamentar para acompanhar, 
junto ao poder executivo, a elaboração do regulamen-
to que definirá os critérios e formalidades para instituir 
o Programa de Qualificação dos Serviços Turísticos 
e do Selo de Qualidade Nacional de Turismo, de acor-
do com a Lei 11.637, de dezembro de 2007. O grupo 
de trabalho desta Comissão de Turismo e Desporto 
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(CTD) teve a seguinte composição aprovada em nos-
sa última Reunião Ordinária: Deputado Afonso Hamm, 
Deputado Edinho Bez, Deputada Thelma de Oliveira, 
Deputada Lídice da Mata e Deputado Otavio Leite. 
Acusou, ainda, o recebimento de ofício do senhor 
Rubens Lopes da Costa Filho, Presidente da Fede-
ração de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que 
convida os membros da CTD para participarem de 
debate no dia 11 de maio de 2009, na cidade do Rio 
de Janeiro, sobre os temas: o PL 5186/05 e “A vio-
lência nos estádios: fatores predisponentes, meca-
nismos de prevenção e meios de correção”, ofício 
que foi lido na íntegra. O Presidente registrou a rea-
lização do 9º Fórum Mundial de Turismo, a ocorrer no 
período de 14 a 18 maio de 2009, em Florianópolis, 
e é promovido pelo World Travel & Tourism Council 
(WTTC), que tem como membros presidentes e dire-
tores-executivos das 100 empresas líderes desta in-
dústria, responsável pela geração de quase 300 mi-
lhões de empregos e que responde por 10,4% do PIB 
global. O Presidente lamentou que até agora o go-
verno de Santa Catarina não tenha enviado nenhum 
convite formal deste evento para a CTD. Registrou, 
ainda, que no próximo dia 08 de maio, sexta-feira, 
acontecerá o painel legislativo da Semana Nacional 
da Alegria, evento promovido pela Associação dos 
Parques Temáticos, e contará com a presença deste 
Presidente. O Deputado Deley solicitou informações 
sobre o convite do COB para a recepção ao COI, na 
cidade do Rio de Janeiro. O Presidente informou que 
a Comissão recebeu convite oficial e será represen-
tada por esta Presidência, mas lembrou que a recep-
ção está aberta todos os parlamentares. O Deputado 
Deley lamentou a falta de divulgação daquele evento 
e pediu para que os eventos desse tipo sejam divul-
gados com mais antecedência. O Presidente comu-
nicou o recebimento do convite da ABREMAR para 
o Fórum Cruise Day 2009, a realizar-se em São Pau-
lo no dia 08 de maio de 2009. O Deputado Marcelo 
Teixeira pediu para a Secretaria da CTD encaminhar 
todos os convites recebidos pela Comissão para o 
e-mail de cada parlamentar. O Presidente Afonso 
Hamm acatou a sugestão e definiu que todos os con-
vites sejam encaminhados a todos os membros da 
Comissão. Passou-se à ORDEM DO DIA: A – Reque-
rimentos: Item 1. REQUERIMENTO Nº 155/09 – do 
Sr. Marcelo Teixeira – que “requer que seja convidado 
o Ministro do Turismo Dr. Luiz Eduardo Pereira Bar-
retto Filho; Ministro da Justiça, Dr. Tarso Genro; Mi-
nistro das Relações Exteriores, Dr. Celso Luiz Nunes 
Amorim; Senador Leomar Quintanilha, Presidente da 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo 
do Senado Federal e os Secretários Estaduais de 

Turismo para comparecer a Comissão de Turismo e 
Desporto da Câmara dos Deputados com a finalida-
de de discutir a situação atual de concessão de visto 
para turista estrangeiro no Brasil”. O Presidente pas-
sou a palavra ao Deputado Marcelo Teixeira para que 
defendesse seu Requerimento. Colocado em discus-
são o Requerimento, fizeram uso da palavra os se-
nhores Otavio Leite e Carlos Eduardo Cadoca, que 
lembrou que há outros projetos em tramitação na 
Casa. Solicitou, ainda, a inclusão de entidades tipo 
ABIH e ABAV, quando da elaboração de convites para 
esta Audiência Pública, e não havendo mais quem o 
quisesse discutir, foi votado e aprovado. O Deputado 
Afonso Hamm passou a presidência dos trabalhos à 
Deputada Lídice da Mata para que pudesse apresen-
tar seu Requerimento. Item 2 – REQUERIMENTO Nº 
156/09 – do Sr. Afonso Hamm – que “requer a reali-
zação de Audiência Pública para discutir os projetos 
e planos das entidades públicas e privadas para o 
desenvolvimento do futebol feminino”. A Presidente 
passou a palavra ao Deputado Afonso Hamm para 
que defendesse seu Requerimento. Colocado em 
discussão o Requerimento e não havendo mais quem 
o quisesse discutir, foi votado e aprovado. Neste mo-
mento, a Presidência dos trabalhos foi restituída ao 
Deputado Afonso Hamm. Item 3 – REQUERIMENTO 
Nº 157/09 – da Sra. Lídice da Mata – que “requer a 
realização de Audiência Pública com o Ministro Ro-
berto Mangabeira Unger, da Secretaria de Assuntos 
Estratégicos para discutir o papel do turismo para as 
estratégias de desenvolvimento do Nordeste brasilei-
ro”. O Presidente passou a palavra à Deputada Lídi-
ce da Mata para que defendesse seu Requerimento. 
A Deputada Lídice defendeu seu Requerimento e in-
formou, ainda, que acatou a sugestão do Deputado 
Deley no sentido de incluir a Região Amazônica no 
seu Requerimento. Colocado em discussão o reque-
rimento, fizeram uso da Palavra os senhores Lupércio 
Ramos, que sugeriu que seja convidado alguém do 
Ministério do Turismo e, ainda, pediu para subscrever 
o Requerimento e Deley. A Deputada Lídice acatou 
as sugestões apresentadas, com a inclusão da região 
Amazônica. Não havendo mais quem o quisesse dis-
cutir, foi votado e aprovado. O Presidente concedeu 
a palavra à Deputada Lídice, que sugeriu a elabora-
ção de uma Moção de aprovação e de aplauso à me-
dida da CEF no sentido de apoiar o turismo com o 
parcelamento do pagamento das viagens e passa-
gens. A Deputada informou que haverá, neste fim de 
semana, o voo inaugural da Empresa Tripp entre Sal-
vador e a cidade de Lençóis, o que estimulará ainda 
mais o turismo interno. Foi aprovada a sugestão de 
elaboração de Moção de Congratulações à Caixa 
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Econômica Federal. B – Proposições Sujeitas à Apre-
ciação do Plenário: Prioridade. Item 4 – PROJETO 
DE LEI Nº 3.586/08 – do Sr. Bruno Araújo – que “ 
acrescenta § 3º ao art. 52 da Lei nº 9.615, de 24 de 
março de 1998, e dá outras providências”. Relator: 
Deputado Valadares Filho. Parecer: pela aprovação. 
O Presidente informa que recebeu um Requerimento 
de Retirada de Pauta de autoria do Deputado Gilmar 
Machado. O Presidente concedeu a palavra ao De-
putado Gilmar Machado para justificar seu Requeri-
mento. O Deputado Gilmar Machado afirmou que 
necessita discutir mais o projeto com seu Autor e com 
o Relator a fim de obter mais esclarecimentos. O Re-
querimento de Retirada de Pauta foi acatado pela 
Presidência. O Presidente concedeu a palavra ao 
Deputado Alex Canziani, que informou que projeto 
de sua autoria que regulamenta as atividades das 
Agências de Turismo foi aprovado e foi à sanção pre-
sidencial. O Presidente comunicou que amanhã ha-
verá reunião de Audiência Pública para “discutir sobre 
a Proposta de Liberação Tarifária para destinos inter-
nacionais e debate geral quanto à Política Nacional 
de Aviação”, atendendo a Requerimento do Deputa-
do Otavio Leite. Além disso, no dia treze de maio será 
realizado o Seminário de Educação Física, em aten-
dimento ao Requerimento do Deputado Gilmar Ma-
chado. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi en-
cerrada às dezesseis horas e quinze minutos. E, para 
constar, eu, James Lewis Gorman Júnior, lavrei a 
presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Afonso Hamm, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 9ª Reunião Ordinária de Audiência Pú-
blica, realizada em 30 de abril de 2009.

Às nove horas e cinquenta e um minutos do dia 
trinta de abril de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão 
de Turismo e Desporto com a participação da Comis-
são Especial do Código Brasileiro de Aeronáutica, no 
Plenário 3 – Anexo II da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Marcelo Teixeira, 
Eugênio Rabelo e Otavio Leite – Vice-Presidentes; 
Arnon Bezerra, Edinho Bez, Eliene Lima, Jerônimo 
Reis, Jilmar Tatto, Lídice da Mata, Lupércio Ramos 
e Valadares Filho – Titulares; Albano Franco, Fábio 
Souto, Moreira Mendes e Silvio Torres – Suplentes. 
Compareceram também os Senhores Deputados Fer-
nando Chucre, Hugo Leal, Jaime Martins, Jefferson 
Campos, Luiz Sérgio, Roberto Britto e Rodrigo 

Rocha Loures como não-membros. ABERTURA: O 
Presidente, Deputado Otavio Leite abriu os trabalhos 
e certificou os presentes acerca dos procedimentos 
regimentais informou que esta Audiência Pública tem 
o objetivo de “discutir sobre a Proposta de Liberação 
Tarifária para destinos internacionais e debate geral 
quanto à Política Nacional de Aviação”, atendendo ao 
Requerimento nº 140/09, de sua autoria. Inicialmente, 
devido ao grande número de expositores a mesa foi 
composta com os seguintes convidados: Deputado Luiz 
Sérgio – Presidente da Comissão Especial destinada 
a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2.452, de 2007; 
Deputado Jaime Martins, Presidente da Comissão de 
Viação e Transportes; Senhor Respício Espírito Santo 
Júnior – Professor da UFRJ e Presidente do Instituto 
CEPTA; Senhora Graziella Baggio – Presidente do 
Sindicato dos Aeronautas; Senhor Alberto Fajerman 
– Diretor de Relações Institucionais da GOL; Senhor 
Paulo Castello Branco – Vice-Presidente Comercial 
e de Planejamento da TAM. Concluídas as apresenta-
ções, o Presidente passou a palavra aos convidados. 
Após o término das exposições dos Convidados da 
primeira mesa, o Presidente solicitou que se acomo-
dassem nas primeiras fileiras e convidou para com-
por a segunda mesa, os seguintes convidados: João 
Quirino Júnior – Diretor de Relações Parlamenta-
res da ABAV; Senhor Rutelly Marques da Silva – 
Secretário-Adjunto de Acompanhamento Econômico 
do Ministério da Fazenda; Senhor Tenente Brigadeiro 
do Ar Jorge Godinho Barreto Neri – Secretário de 
Aviação Civil do Ministério da Defesa; e Senhora So-
lange Paiva Vieira – Diretora Presidente da ANAC. 
O Primeiro Vice-Presidente Marcelo Teixeira assumiu 
a Presidência dos trabalhos. O Presidente anunciou 
as presenças dos Senhores Carlos Silva – Chefe de 
Gabinete do Ministro do Turismo, Cláudio Magnavita 
– Presidente da ABRAJET (Associação Brasileira de 
Jornalistas de Turismo) e Fábio Manzini – Chefe de 
Gabinete da Embratur. Concluídas as apresentações, 
o Presidente passou a palavra aos convidados. Após 
as explanações o Presidente concedeu a palavra aos 
Senhores Cláudio Magnavita, Deputado Otavio Leite, 
Deputado Luiz Sérgio, Deputado Rodrigo Rocha Loures, 
Deputada Lídice da Mata, Deputado Moreira Mendes. 
Terminada a fase de debates, o Presidente passou a 
palavra aos expositores para as suas considerações 
finais. Agradecendo a todos e nada mais havendo a 
discutir, o Presidente, Deputado Marcelo Teixeira en-
cerrou os trabalhos às treze horas e dezenove minutos. 
E, para constar, eu, James Lewis Gorman Júnior, lavrei 
a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Marcelo Teixeira, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
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DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR 

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Albano Franco
PROJETO DE LEI Nº 5.088/09 – do Sr. Carlos 

Bezerra – que “altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 
1996, que regula direitos e obrigações relativos à pro-
priedade industrial, para instituir a imprescritibilidade 
da ação de nulidade de registro de marca na situação 
que determina”.

Ao Deputado Dr. Ubiali
PROJETO DE LEI Nº 4.890/09 – do Sr. Carlos 

Bezerra – que “altera o art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 
de maio de 1996, que regula direitos e obrigações re-
lativos à propriedade industrial, para instituir o registro 
de marca de alto renome a pedido de interessado”.

PROJETO DE LEI Nº 4.972/09 – da Sra. Rebec-
ca Garcia – que “obriga as empresas a ressarcirem ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) as despesas decor-
rentes da assistência prestada aos seus empregados 
vítimas de acidente do trabalho ou doença profissional 
ou do trabalho”.

Ao Deputado Fernando de Fabinho
PROJETO DE LEI Nº 4.847/05 – do Sr. Paulo 

Magalhães – que “altera a Lei nº 11.101, de 9 de fe-
vereiro de 2005, que “Regula a recuperação judicial, a 
extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade 
empresarial””. (Apensado: PL 5721/2005 (Apensado: 
PL 5962/2005))

PROJETO DE LEI Nº 4.949/09 – do Sr. Beto Faro 
– que “proíbe a adição de gorduras interesterificadas 
nos alimentos destinados ao consumo humano”.

PROJETO DE LEI Nº 5.099/09 – do Sr. Jefferson 
Campos – que “permite que as pequenas empresas 
prestadoras de serviços e profissionais autônomos 
possam manter como sede de sua empresa sua pró-
pria residência”.

Ao Deputado Jurandil Juarez
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

1.395/09 – do Senado Federal – (PDS 270/2008) – 
que “aprova a Programação Monetária relativa ao quar-
to trimestre de 2008”.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.474/09 – do Senado Federal – (PDS 168/2009) – 
que “aprova a Programação Monetária relativa ao pri-
meiro trimestre de 2009”.

Ao Deputado Laurez Moreira

PROJETO DE LEI Nº 2.340/07 – do Sr. Juvenil 
Alves – que “dispõe sobre a responsabilidade solidá-
ria das pessoas jurídicas exploradoras de atividade 
de comércio, revenda, transporte ou empacotamento 
de carvão vegetal e demais atividades relacionadas à 
circulação de carvão vegetal no mercado nacional e 
dá outras providências”.

Ao Deputado Vanderlei Macris
PROJETO DE LEI Nº 4.964/09 – do Sr. Antonio 

Carlos Mendes Thame – que “autoriza às sociedades 
cooperativas de crédito receber pagamentos de contri-
buições e tributos federais, estaduais e municipais”.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – Ed-
milson Valentim, Presidente.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

À Deputada Emilia Fernandes
SUGESTÃO Nº 140/09 – do Conselho de Defe-

sa Social de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de 
Lei para criar o Recurso de Reclamação no Código de 
Processo Civil – CPC, Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973, contra súmulas não vinculantes, acrescentando 
inciso e parágrafo ao art. 496 do CPC”.

SUGESTÃO Nº 142/09 – do Conselho de Defesa 
Social de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei 
para alterar o art. 9º da Lei nº 10.684, 30 de maio de 
2003, estabelecendo prazo para suspensão da preten-
são punitiva do Estado em, no máximo, cinco anos”.

À Deputada Fátima Bezerra
SUGESTÃO Nº 149/09 – do Conselho de Defesa 

Social de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei 
para alterar o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezem-
bro, de 1995, com a redação dada pela Lei nº 11.482, 
de 31 de maio de 2007, que “efetua alterações na ta-
bela do imposto de renda da pessoa física”, aumen-
tando as possibilidades de desconto dos gastos com 
saúde e educação”.

Ao Deputado Glauber Braga
SUGESTÃO Nº 139/09 – do Conselho de Defesa 

Social de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei 
para acrescentar parágrafo único ao art. 791 do Có-
digo de Processo Civil, Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973, dispondo sobre a suspensão do processo 
de execução”.

À Deputada Janete Rocha Pietá
SUGESTÃO Nº 143/09 – do Conselho de Defesa 

Social de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei 
que dá ao Conselho Nacional de Justiça competência 
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para estabelecer, periodicamente, os índices de corre-
ção a serem usados nas sentenças judiciais”.

Ao Deputado José Carlos Vieira
SUGESTÃO Nº 145/09 – do Conselho de Defesa 

Social de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei 
para alterar o art. 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setem-
bro de 1995, que “dispõe sobre os Juizados Especiais 
Civis e Criminais e dá outras providências””.

Ao Deputado Jurandil Juarez
SUGESTÃO Nº 141/09 – do Conselho de Defesa 

Social de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei 
para revogar o art. 176 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal”.

Ao Deputado Lincoln Portela
SUGESTÃO Nº 150/09 – do Conselho de Defe-

sa Social de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de 
Lei para alterar o art. 242 e acrescentar o art. 242-A 
ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro, de 1940, 
Código Penal”.

Ao Deputado Luiz Carlos Setim
SUGESTÃO Nº 147/09 – do Conselho de Defe-

sa Social de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de 
Lei para alterar o art. 54 e revogar o art. 55 da Lei nº 
9.099, de 26 de setembro de 1995, que “dispõe sobre 
os Juizados Especiais Civis e Criminais e dá outras 
providências”, dispondo sobre o pagamento de custas, 
taxas, despesas ou honorários”.

À Deputada Luiza Erundina
SUGESTÃO Nº 146/09 – do Conselho de Defesa 

Social de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei 
para alterar a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
que “dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, e dá outras providências”, vedando a adoção 
por tios, primos e demais colaterais consaguíneos ou 
civis, já que estes dispõem dos instrumentos jurídicos 
da guarda e tutela”.

Ao Deputado Nazareno Fonteles
SUGESTÃO Nº 137/09 – do Sindicato Médico do 

Rio Grande do Sul – que “sugere Projeto de Lei para 
incluir parágrafo único no art. 3º da Lei nº 8.742,de 7 
de dezembro de 1993, e dá outras providências”.

Ao Deputado Pedro Wilson
SUGESTÃO Nº 144/09 – do Conselho de Defesa 

Social de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei 
para acrescentar os arts. 30-A, 30-B e 30-C à Lei nº 
9.868, de 10 de novembro de 1999, que “dispõe sobre 
o processo e julgamento da ação direta de inconstitu-
cionalidade e da ação declaratória de constitucionali-
dade perante o Supremo Tribunal Federal””.

SUGESTÃO Nº 151/09 – do Conselho de Defe-
sa Social de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de 
Lei para criar a Semana Nacional da Justiça Fiscal e 
o Dia Nacional da Justiça Fiscal”.

Ao Deputado Roberto Britto
SUGESTÃO Nº 138/09 – do Sindicato Médico do 

Rio Grande do Sul – que “sugere Projeto de Lei para 
incluir a obrigação das farmácias recepcionarem ma-
terial contaminado de uso individual”.

Ao Deputado Sebastião Bala Rocha
SUGESTÃO Nº 135/09 – do Sindicato Médico do 

Rio Grande do Sul – que “sugere Projeto de Lei para 
acrescentar dispositivo ao Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, dispondo sobre a prorrogação da 
jornada de trabalho dos profissionais da saúde”.

SUGESTÃO Nº 136/09 – do Sindicato Médico do 
Rio Grande do Sul – que “sugere Proposta de Emenda 
à Constituição para acrescentar o § 2º ao art. 7º da 
Constituição Federal, que trata dos direitos dos traba-
lhadores urbanos e rurais”.

SUGESTÃO Nº 148/09 – do Conselho de Defe-
sa Social de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de 
Lei para incluir parágrafo no art. 331 da Lei nº 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, 
aumentando as possibilidades de audiência de con-
ciliação”.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – Ro-
berto Britto, Presidente.

SEÇÃO II

ATA DA MESA

Terceira Sessão Legislativa  
Ordinária da Qüinquagésima Terceira Legislatura

Ata da sexta reunião ordinária da Mesa Dire-
tora da Câmara dos Deputados, realizada no dia 
20 de maio de 2009.

Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e nove, 
às oito horas e quarenta minutos, reuniu-se, na Resi-
dência Oficial da Presidência da Câmara dos Deputa-
dos, a Mesa Diretora, sob a presidência do Senhor 
Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes, no 
início da reunião, os Senhores Deputados Marco Maia, 
Primeiro Vice-Presidente; Antônio Carlos Magalhães 
Neto, Segundo Vice-Presidente; Rafael Guerra, Pri-
meiro Secretário; Odair Cunha, Terceiro Secretário; 
Nelson Marquezelli, Quarto Secretário; Marcelo Ortiz, 
Primeiro Suplente de Secretário; Giovanni Queiroz, 
Segundo Suplente de Secretário; Leandro Sampaio, 
Terceiro Suplente de Secretário; e Manoel Junior, Quar-
to Suplente de Secretário. Havendo número legal, o 
Senhor Presidente Michel Temer declarou abertos os 
trabalhos, passando à análise de sua pauta. I – PAUTA 
DO SENHOR PRESIDENTE. A Mesa Diretora ratificou, 
por unanimidade, os despachos favoráveis, ad refe-
rendum da Mesa Diretora, exarados nos seguintes 
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expedientes referentes a Ato da Mesa, missão oficial 
e requerimento de informação: 1) Ato da Mesa nº 41, 
de 2009, que “dispõe sobre a extinção e criação de 
unidades administrativas e funções comissionadas”, 
baixado em 15 de abril de 2009 e instruído no Proces-
so nº 103.714/2008; 2) Relatório de Missão Autori-
zada nº 7/2009, da Presidência. Missões oficiais au-
torizadas por meio de ofícios – GPO nºs, de 2009: 638, 
662, 681 a 686, 688, 690, 692, 694 a 700, 718 a 722, 
727, 728, 730 a 746, 773 a 776, 778 a 780, 782 a 789, 
792 a 794, 818 a 825 a 830, 832, 854 a 861, 863 a 
866, 868 a 893, 904 a 906, 908, 910 a 913, 939 a 951, 
953 a 957, 960, 961, 1004 a 1006, 1008 a 1018, 1023, 
1053 a 1057. 3) Relatório de Requerimentos de In-
formações, despachados ad referendum da Mesa 
Diretora, nos termos do parecer do Relator, Deputado 
Marco Maia, Primeiro Vice-Presidente: 1 – Nº 3.814/09 
– do Sr. Paulo Renato Souza – que “solicita informa-
ções ao Senhor Ministro de Estado Chefe da Secreta-
ria de Relações Institucionais da Presidência da Re-
pública”. Parecer: pela aprovação; 2 – Nº 3.815/09 – do 
Sr. Nelson Bornier – que “solicita ao Senhor Ministro 
dos Transportes, informações pertinentes ao contrato 
de concessão da rodovia Presidente Dutra, que liga o 
Estado do Rio de Janeiro ao Estado de São Paulo, 
administrado pela concessionária Nova Dutra S/A”. 
Parecer: pela aprovação; 3 – Nº 3.816/09 – da Sra. 
Vanessa Grazziotin – que “solicita ao Senhor Ministro 
da Defesa informações sobre o repasse de recursos 
para a reforma e reconstrução dos aeroportos do Es-
tado do Amazonas”. Parecer: pela aprovação; 4 – Nº 
3.817/09 – do Sr. Vital do Rêgo Filho – que “solicita ao 
Sr. Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, informações sobre oportunidades 
de emprego e renda destinadas aos beneficiários do 
Programa Bolsa Família”. Parecer: pela aprovação; 5 
– Nº 3.818/09 – do Sr. Duarte Nogueira – que “solicita 
informações ao Sr. Ministro de Estado da Defesa sobre 
utilização de aeronaves da Força Aérea Brasileira – 
FAB, no período que especifica. “ Parecer: pela apro-
vação; 6 – Nº 3.819/09 – do Sr. Duarte Nogueira – que 
“solicita informações à Sra. Ministra da Secretaria Es-
pecial de Políticas para as Mulheres sobre despesas 
relativas a sua participação no Encontro Nacional da 
Mensagem ao PT. “ Parecer: pela aprovação; 7 – Nº 
3.820/09 – do Sr. Duarte Nogueira – que “solicita in-
formações ao Sr. Ministro de Estado da Justiça sobre 
despesas relativas a sua participação no Encontro 
Nacional da Mensagem ao PT. “ Parecer: pela aprova-
ção; 8 – Nº 3.821/09 – do Sr. Duarte Nogueira – que 
“solicita informações à Sra. Ministra Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República sobre despesas re-
lativas a sua participação no Encontro Nacional da 

Mensagem ao PT. “ Parecer: pela aprovação; 9 – Nº 
3.822/09 – do Sr. Duarte Nogueira – que “solicita in-
formações ao Sr. Ministro do Desenvolvimento Agrário 
sobre despesas relativas a sua participação no Encon-
tro Nacional da Mensagem ao PT. “ Parecer: pela apro-
vação; 10 – Nº 3.823/09 – do Sr. Duarte Nogueira – que 
“solicita informações ao Sr. Ministro do Meio Ambien-
te sobre despesas relativas a sua participação no En-
contro Nacional da Mensagem ao PT. “ Parecer: pela 
aprovação; 11 – Nº 3.824/09 – do Sr. Sarney Filho – 
que “solicita Informação ao Senhor Ministro de Minas 
e Energia sobre declaração dada pelo representante 
da ANP em audiência pública”. Parecer: pela aprova-
ção; 12 – Nº 3.825/09 – do Sr. Sarney Filho – que “so-
licita Informação ao Senhor Ministro do Meio Ambien-
te, sobre os termos que compõem o Termo de Ajusta-
mento de Conduta – TAC que postergou o cumprimen-
to da etapa P-6 do PROCONVE, assinado, dentre 
outros, pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA”. Parecer: pela 
aprovação; 13 – Nº 3.826/09 – do Sr. Sarney Filho – 
que “solicita Informação ao Senhor Ministro do Meio 
Ambiente, sobre os providências adotadas por aquele 
Ministério e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, no que 
tange à implementação do Plano Ambiental de Con-
servação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial 
– PACUERA”. Parecer: pela aprovação; 14 – Nº 3.827/09 
– do Sr. Léo Vivas – que “solicita informações à Sra. 
Ministra da Casa Civil”. Parecer: pela aprovação; 15 
– Nº 3.828/09 – do Sr. Rogerio Lisboa – que “solicita 
informações ao Exmo. Sr. Ministro da Justiça sobre a 
atuação da Força Nacional de Segurança Pública no 
Estado do Rio de Janeiro”. Parecer: pela aprovação; 
16 – Nº 3.829/09 – do Sr. Dr. Rosinha – que “solicita 
informações ao Ministro de Estado da Ciência e Tec-
nologia sobre financiamento de pesquisas de biotec-
nologia nos últimos 3 anos”. Parecer: pela aprovação; 
17 – Nº 3.830/09 – do Sr. Rodrigo Maia – que “solicita 
informações ao Sr. Ministro de Estado de Minas e 
Energia acerca da construção do dique seco no Porto 
de Rio Grande”. Parecer: pela aprovação; 18 – Nº 
3.831/09 – do Sr. Rodrigo Maia – que “solicita informa-
ções ao Sr. Ministro de Estado dos Transportes acerca 
da construção do dique seco no Porto de Rio Grande”. 
Parecer: pela aprovação; 19 – Nº 3.832/09 – da Sra. 
Iriny Lopes – que “solicita informações ao Ministro de 
Estado da Fazenda, Sr. Guido Mantega, sobre o volu-
me de recursos arrecadados através do TRT-ES, a 
título de Imposto de Renda, em razão de ações ajui-
zadas na Justiça do Trabalho nos últimos 05 (cinco) 
anos”. Parecer: pela aprovação; 20 – Nº 3.833/09 – da 
Sra. Iriny Lopes – que “solicita informações ao Ministro 
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de Estado da Previdência Social, Sr. José Pimentel, 
sobre o volume de recursos arrecadados através do 
TRT-/ES, a título de contribuições previdenciárias, em 
razão de ações ajuizadas na Justiça do Trabalho nos 
últimos 05 (cinco) anos”. Parecer: pela aprovação; 21 
– Nº 3.834/09 – dos Srs. Vanderlei Macris e Gustavo 
Fruet – que “solicita informações ao Senhor Ministro 
de Estado da Justiça acerca das consequências das 
operações deflagradas pela Polícia Federal entre os 
anos de 2003 e 2009, bem como dados relativos a sua 
operacionalização”. Parecer: pela aprovação; 22 – Nº 
3.835/09 – do Sr. Fernando Coruja – que “solicita in-
formações ao Sr. Ministro de Estado do Trabalho, Sr. 
Carlos Lupi acerca do saldo em caixa do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em 2008 e 
previsão para 2009”. Parecer: pela aprovação; 23 – Nº 
3.836/09 – do Sr. Fernando Coruja – que “solicita in-
formações da Sra. Ministra Chefe da Casa Civil, Dilma 
Roussef, acerca do programa habitacional “Minha Casa, 
Minha Vida.”” Parecer: pela aprovação; 24 – Nº 3.837/09 
– da Sra. Vanessa Grazziotin – que “solicita ao Senhor 
Ministro da Saúde, no âmbito da FUNASA, informa-
ções sobre o repasse de recursos para a saúde indí-
gena ao município de Tefé, estado do Amazonas”. 
Parecer: pela aprovação; 25 – Nº 3.838/09 – do Sr. Zé 
Vieira – que “solicita informações ao Exmº Sr. Ministro 
de Estado da Defesa acerca de tarifas praticadas no 
serviço de transporte aéreo regular de passageiros”. 
Parecer: pela aprovação; 26 – Nº 3.839/09 – do Sr. 
Fernando Nascimento – que “solicita informações ao 
Sr. Ministro da Agricultura Pecuária e Abastecimento, 
Sr. Reinhold Stephanes em relação a convênios”. Pa-
recer: pela aprovação; 27 – Nº 3.840/09 – do Sr. Fer-
nando Nascimento – que “solicita informações ao Sr. 
Ministro da Previdência Social, em relação ao Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo e do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural”. Parecer: 
pela aprovação; 28 – Nº 3.841/09 – do Sr. Mendonça 
Prado – que “solicita informações ao Ministro de Es-
tado da Previdência Social, sobre a desativação do 
Conselho de Previdência Social de Sergipe”. Parecer: 
pela aprovação; 29 – Nº 3.842/09 – do Sr. Marcos Me-
drado – que “solicita informações ao Sr. Ministro da 
Justiça a respeito dos fatos ocorridos na região de São 
Francisco do Paraguaçu – Cachoeira/BA, objeto de 
denúncia formulada pelo Jornal A Tarde, edição de 23 
de março de 2009”. Parecer: pela aprovação; 30 – Nº 
3.843/09 – do Sr. Marcio Junqueira – que “solicita ao 
Senhor Ministro da Saúde informações relativas a pro-
cesso licitatório referente ao pregão nº 00075/2008, 
do Hospital dos Servidores do Estado, localizado no 
Estado do Rio de Janeiro”. Parecer: pela aprovação; 
31 – Nº 3.844/09 – do Sr. Valdir Colatto – que “solicita 

informações ao Ministro da Justiça, Tarso Genro, a 
respeito dos fatos ocorridos na região de São Francis-
co do Paraguaçu – Cachoeira/BA, objeto de denúncia 
formulado pelo Jornal A Tarde, edição de 23 de março 
de 2009”. Parecer: pela aprovação; 32 – Nº 3.845/09 
– do Sr. Otavio Leite – que “solicita ao Senhor Ministro 
das Cidades informações pertinentes sobre a previsão 
de investimentos federais no Metrô do Rio de Janeiro-
RJ no ano de 2009”. Parecer: pela aprovação; 33 – Nº 
3.846/09 – do Sr. Otavio Leite – que “solicita ao Senhor 
Ministro da Fazenda informações pertinentes aos in-
vestimentos no Bairro da Rocinha, no Município do Rio 
de Janeiro, através do Programa de Aceleração do 
Crescimento”. Parecer: pela aprovação; 34 – Nº 3.847/09 
– do Sr. Otavio Leite – que “solicita ao Senhor Ministro 
da Fazenda informações pertinentes ao projeto de im-
plantação de um teleférico no Complexo do Alemão 
através do Programa de Aceleração do Crescimento”. 
Parecer: pela aprovação; 35 – Nº 3.848/09 – do Sr. 
Otavio Leite – que “solicita ao Senhor Ministro da Fa-
zenda informações pertinentes aos investimentos no 
Complexo de Manguinhos, no Município do Rio de Ja-
neiro, através do Programa de Aceleração do Cresci-
mento”. Parecer: pela aprovação; 36 – Nº 3.849/09 – do 
Sr. Otavio Leite – que “solicita ao Senhor Ministro do 
Esporte informações pertinentes sobre as despesas 
a serem executadas com a candidatura da cidade do 
Rio de Janeiro à sede dos Jogos Olímpicos de 2016”. 
Parecer: pela aprovação; 37 – Nº 3.850/09 – do Sr. 
Rogerio Lisboa – que “solicita informações ao Senhor 
Alfredo do Nascimento, Ministro de Estado dos Trans-
portes, acerca da instalação de radares fixos na Ro-
dovia Presidente Dutra”. Parecer: pela aprovação; 38 
– Nº 3.851/09 – do Sr. Carlos Santana – que “solicita 
informações ao Sr. Ministro do Planejamento, Orça-
mento e Gestão a respeito de direitos dos trabalhado-
res ferroviários aposentados”. Parecer: pela aprovação; 
39 – Nº 3.852/09 – do Sr. Dimas Ramalho – que “soli-
cita informações ao Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Sr. Celso Amorim, sobre a situ-
ação dos brasileiros Alaor do Carmo de Oliveira Junior 
e Reynaldo Eid Júnior condenados à prisão perpétua 
nos Estados Unidos”. Parecer: pela aprovação; 40 – Nº 
3.853/09 – da Sra. Vanessa Grazziotin – que “solicita 
ao Senhor Ministro da Educação informações sobre o 
Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) no 
Amazonas”. Parecer: pela aprovação; 41 – Nº 3.854/09 
– da Sra. Vanessa Grazziotin – que “solicita ao Senhor 
Ministro da Saúde, informações sobre o repasse de 
verbas para realização de cirurgias de retina ao Esta-
do do Amazonas”. Parecer: pela aprovação; 42 – Nº 
3.855/09 – do Sr. Marcelo Itagiba – que “solicita aos 
Srs. Ministros de Estado da Saúde, da Previdência 
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Social, e do Trabalho e Emprego, as informações que 
especifica”. Parecer: pela aprovação; 43 – Nº 3.856/09 
– da Comissão da Amazônia, Integração Nacional e 
de Desenvolvimento Regional – que “solicita informa-
ções ao Sr. Ministro dos Transportes, Alfredo Nasci-
mento, sobre os pontos de flexibilização a ser propos-
tos ao Fundo de Marinha Mercante para a viabilização 
de financiamentos de embarcações de pequeno e mé-
dio porte e sobre o Grupo de Trabalho criado pelo Mi-
nistério para discutir a Questão Fluvial na Amazônia”. 
Parecer: pela aprovação; 44 – Nº 3.857/09 – da Co-
missão da Amazônia, Integração Nacional e de De-
senvolvimento Regional – que “solicita informações ao 
Sr. Ministro da Defesa, Nelson Jobim, sobre o anda-
mento da flexibilização das normas de segurança da 
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para a Ama-
zônia e os investimentos da INFRAERO na Região 
Norte – Perspectivas para os próximos anos”. Parecer: 
pela aprovação; 45 – Nº 3.858/09 – da Comissão de 
Turismo e Desporto – que “solicita ao Ministro da Jus-
tiça e ao Ministro da Integração Nacional informações 
sobre a situação dos afogamentos em todo o Brasil”. 
Parecer: pela aprovação; 46 – Nº 3.859/09 – do Sr. 
Valdir Colatto – que “solicita informações ao Ministro 
da Defesa, Nelson Jobim, a respeito dos valores co-
brados em passagens aéreas próximas da data de 
embarque”. Parecer: pela aprovação; 47 – Nº 3.860/09 
– do Sr. Valdir Colatto – que “solicita informações ao 
Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a respeito 
dos recursos aplicados em estados e municípios nas 
áreas de custeio e investimento pela Fundação Nacio-
nal de Saúde – FUNASA”. Parecer: pela aprovação; 
48 – Nº 3.861/09 – da Sra. Rita Camata – que “solicita 
ao Senhor Ministro do Planejamento, Orçamento e 
Gestão informações sobre o cumprimento das Leis nº 
8.186, de 23 de maio de 1991 e nº 10.478, de 28 de 
junho de 2002”. Parecer: pela aprovação; 49 – Nº 
3.862/09 – do Sr. Fernando Ferro – que “solicita ao 
Ministro da Integração Nacional pedido de informação 
sobre o projeto do Perímetro Irrigado do Moxotó- Pi-
mox, constituído como parte da ação do DNOCS, no 
Semi-Árido de Pernambuco”. Parecer: pela aprovação; 
50 – Nº 3.863/09 – da Sra. Vanessa Grazziotin – que 
“solicita ao Senhor Ministro da Saúde, no âmbito da 
FUNASA, informações sobre o quadro de saúde indí-
gena do Vale do Javari (AM)”. Parecer: pela aprovação; 
51 – Nº 3.864/09 – da Sra. Vanessa Grazziotin – que 
“solicita ao Senhor Ministro das Comunicações infor-
mações sobre os Avisos de Habilitação para Rádios 
Comunitárias no Estado do Amazonas”. Parecer: pela 
aprovação; 52 – Nº 3.865/09 – do Sr. Ivan Valente – 
que “solicita informações aos Ministros de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e de Minas e Ener-

gia, relativas ao pagamento, pela Agência Nacional do 
Petróleo, de acordo judicial sobre subsídios pela pro-
dução de álcool”. Parecer: pela aprovação; 53 – Nº 
3.866/09 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que 
“solicita informações ao Sr. Ministro de Estado das Ci-
dades a respeito das aplicações dos recursos desti-
nados ao setor da habitação”. Parecer: pela aprovação; 
54 – Nº 3.867/09 – do Sr. André de Paula – que “soli-
cita a Senhora Ministra Chefe da Casa Civil informa-
ções relativas ao Programa de Aceleração do Cresci-
mento, no que concerne à construção da Refinaria do 
Nordeste – Abreu e Lima, localizada no Complexo In-
dustrial Portuário de Suape, Estado de Pernambuco”. 
Parecer: pela aprovação; 55 – Nº 3.868/09 – do Sr. 
Edson Duarte – que “solicita ao Exmo. Sr. Ministro do 
Meio Ambiente, Carlos Minc, informações sobre ativi-
dades com amianto”. Parecer: pela aprovação; 56 – Nº 
3.869/09 – do Sr. Antonio Carlos Biscaia – que “solici-
ta ao Senhor Ministro de Estado da Ciência e Tecno-
logia cópia de documentos referentes à FINEP – Fi-
nanciadora de Estudos e Projetos”. Parecer: pela apro-
vação; 57 – Nº 3.870/09 – do Sr. Jair Bolsonaro – que 
“solicita informações ao Senhor Ministro de Estado de 
Minas e Energia sobre arrendamento de área e outras 
atividades relacionadas com a empresa Petróleo Bra-
sileiro S. A – PETROBRAS”. Parecer: pela aprovação; 
58 – Nº 3.871/09 – da Sra. Vanessa Grazziotin – que 
“solicita ao Senhor Ministro da Previdência e Assistên-
cia Social, informações sobre as Prefeituras do Estado 
do Amazonas, que apresentam irregularidades junto 
ao INSS”. Parecer: pela aprovação; 59 – Nº 3.872/09 
– da Sra. Vanessa Grazziotin – que “solicita ao Senhor 
Ministro da Previdência e Assistência Social informa-
ções sobre o recolhimento de INSS por parte das ins-
tituições privadas de ensino superior no Estado do 
Amazonas entre os anos de 2003 e 2008”. Parecer: 
pela aprovação; 60 – Nº 3.873/09 – da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “solicita ao Senhor Ministro da Saúde, 
no âmbito do DENASUS, informações sobre a aplica-
ção de recursos da saúde indígena no Estado do Ama-
zonas”. Parecer: pela aprovação; 61 – Nº 3.874/09 – da 
Sra. Vanessa Grazziotin – que “solicita à Senhora Se-
cretária Especial de Políticas para as Mulheres, infor-
mações sobre a aplicação de projetos de combate à 
prostituição de menores para a região Amazônica”. 
Parecer: pela aprovação; 62 – Nº 3.875/09 – do Sr. 
Rodrigo Maia – que “solicita informações ao Sr. Minis-
tro de Estado de Minas e Energia acerca de verbas de 
patrocínio de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A 
no Maracanã, e nos estádios em que ocorrem os jogos 
do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro”. Parecer: 
pela aprovação; 63 – Nº 3.876/09 – do Sr. Gustavo 
Fruet – que “solicita informações ao Sr. Ministro de 
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Minas e Energia sobre o pagamento de royalties para 
o Estado do Paraná”. Parecer: pela aprovação; 64 – Nº 
3.877/09 – do Sr. Rodrigo Rocha Loures – que “solici-
ta ao Senhor Ministro de Estado do Ministério da Pre-
vidência Social informações relativas ao impacto or-
çamentário e financeiro decorrente da aprovação do 
PLP nº 311, de 2002, que Dispõe sobre a revisão, re-
posição de valores e manutenção dos seguros da Pre-
vidência Social e dá outras providências”. Parecer: pela 
aprovação; 65 – Nº 3.878/09 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “solicita ao Senhor Ministro da Educação 
informações sobre o repasse de recursos do Fundeb 
aos municípios do Estado do Amazonas”. Parecer: pela 
aprovação; 66 – Nº 3.879/09 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “solicita ao Senhor Ministro da Saúde, 
por intermédio da ANVISA, informações sobre a apre-
ensão das 170 toneladas de medicamentos falsifica-
dos, contrabandeados, sem registros ou com prazo de 
validade vencido”. Parecer: pela aprovação; 67 – Nº 
3.880/09 – da Sra. Vanessa Grazziotin – que “solicita 
ao Senhor Ministro da Saúde, informações sobre o 
repasse de verbas para as organizações da sociedade 
civil que trabalham com pacientes portadores do HIV/
AIDS”. Parecer: pela aprovação; 68 – Nº 3.882/09 – da 
Sra. Perpétua Almeida – que “solicita informações ao 
Ministério das Minas e Energia sobre o Parque de Ge-
ração da Eletronorte no Estado do Acre”. Parecer: pela 
aprovação; 69 – Nº 3.883/09 – do Sr. Leandro Sampaio 
– que “solicita informações ao Sr. Ministro dos Trans-
portes, Alfredo Pereira do Nascimento, acerca do con-
trato de concessão e exploração pela empresa CON-
CER na rodovia BR-040”. Parecer: pela aprovação; 70 
– Nº 3.884/09 – do Sr. Edson Duarte – que “solicita ao 
Exmo. Sr. Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Ro-
berto Lupi, informações sobre pesquisas referentes ao 
amianto”. Parecer: pela aprovação; 71 – Nº 3.885/09 
– do Sr. Edson Duarte – que “solicita ao Exmo. Sr. Mi-
nistro do Meio Ambiente, Carlos Minc, informações 
sobre participação em pesquisa sobre amianto”. Pa-
recer: pela aprovação; 72 – Nº 3.886/09 – do Sr. Carlos 
Sampaio – que “solicita informações do Sr. Ministro da 
Controladoria-Geral da União quanto às despesas do 
Poder Executivo Federal com o uso dos cartões cor-
porativos no ano de 2009”. Parecer: pela aprovação; 
73 – Nº 3.887/09 – do Sr. Carlos Sampaio – que “so-
licita informações do Sr. Ministro de Minas e Energia 
para esclarecimentos quanto ao pagamento de Royal-
ties a municípios em decorrência da exploração de 
petróleo”. Parecer: pela aprovação; 74 – Nº 3.888/09 
– do Sr. Carlos Sampaio – que “solicita informações 
do Sr. Ministro da Justiça para esclarecimentos quan-
to a conduta da Polícia Federal na investigação deno-
minada “Operação Royalties””. Parecer: pela aprovação; 

75 – Nº 3.889/09 – do Sr. Leonardo Quintão – que “so-
licita informações ao Sr. Ministro-Presidente do Banco 
Central do Brasil acerca dos valores em aberto das 
operações realizadas com derivativos de crédito, indi-
vidualizadas por instituição, registradas nos balanços 
destas últimas”. Parecer: pela aprovação; 76 – Nº 
3.890/09 – do Sr. Antonio Carlos Magalhães Neto – 
que “solicita informações ao sr. Ministro das Minas e 
Energia e ao sr. Presidente da Petrobras sobre o pa-
trocínio às festas juninas de 2008 e a previsão de pa-
trocínios nos Municípios do Estado da Bahia para o 
ano de 2009, por parte da empresa estatal petrolífera”. 
Parecer: pela aprovação; 77 – Nº 3.891/09 – do Sr. 
Marcelo Serafim – que “solicita informações ao Exmo. 
Senhor Ministro da fazenda no âmbito do Conselho 
Monetário Nacional, acerca da linha de crédito aos 
Estados brasileiros”. Parecer: pela aprovação; 78 – Nº 
3.892/09 – do Sr. José Carlos Machado – que “solicita 
informações ao Sr. Ministro do Planejamento, Orça-
mento e Gestão a respeito da administração da Se-
cretaria de Patrimônio da União sobre imóveis situados 
em terrenos de marinha e seus acrescidos”. Parecer: 
pela aprovação; 79 – Nº 3.893/09 – do Sr. José Carlos 
Machado – que “solicita informações ao Sr. Ministro 
de Minas e Energia sobre a destinação orçamentária 
e a aplicação financeira de recursos pela PETROBRÁS 
através de patrocínios, convênios, contratos e termos 
de parcerias ao Estado de Sergipe, Municípios e en-
tidades do Terceiro Setor, no período de 01.01.2007 
até a presente data, que, de qualquer forma, estejam 
relacionados ao Estado de Sergipe”. Parecer: pela 
aprovação; 80 – Nº 3.895/09 – do Sr. Dr. Paulo César 
– que “solicita informações ao Sr. José Gomes Tem-
porão, Ministro da Saúde, sobre os repasses de recur-
sos federais feitos aos Municípios da Região dos Lagos 
e Baixada Litorânea, fiscalizações previstas e convê-
nios celebrados”. Parecer: pela aprovação; 81 – Nº 
3.896/09 – da Sra. Vanessa Grazziotin – que “solicita 
ao Senhor Ministro da Saúde, no âmbito da ANVISA, 
informações acerca da aplicabilidade da Portaria nº 
316 / 1977”. Parecer: pela aprovação; 82 – Nº 3.897/09 
– da Sra. Vanessa Grazziotin – que “solicita ao Senhor 
Ministro do Meio Ambiente, no âmbito do IBAMA infor-
mações sobre a apreensão de um laboratório de bio-
logia pirata no hotel Rio Negro Lodge, no município de 
Barcelos, estado do Amazonas”. Parecer: pela apro-
vação; 83 – Nº 3.898/09 – do Sr. João Dado – que 
“solicita informação ao Ministério dos Transportes acer-
ca do gozo do benefício de gratuidade no serviço de 
transporte interestadual concedido aos idosos pela Lei 
nº 10.741, de 2003”. Parecer: pela aprovação; 84 – Nº 
3.899/09 – do Sr. Raul Henry – que “solicita informa-
ções ao Sr. Ministro de Estado da Justiça sobre a exe-
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cução das ações e os recursos do PRONASCI”. Pare-
cer: pela aprovação; 85 – Nº 3.900/09 – do Sr. Men-
donça Prado – que “solicita informações ao Ministro 
da Justiça sobre convênios realizados com a cidade 
de Aracaju/SE”. Parecer: pela aprovação; 86 – Nº 
3.901/09 – da Sra. Rose de Freitas – que “solicita in-
formações ao Senhor Ministro do Planejamento, Or-
çamento e Gestão sobre as providências que o De-
partamento de Administração Pessoal de Órgãos Ex-
tintos do Ministério do Planejamento em relação ao 
reconhecimento dos direitos dos trabalhadores ferro-
viários aposentados”. Parecer: pela aprovação; 87 – Nº 
3.902/09 – do Sr. Marcelo Serafim – que “solicita infor-
mações ao Senhor Ministro da Educação acerca do 
Programa Universidade para Todos (ProUni)”. Parecer: 
pela aprovação; 88 – Nº 3.903/09 – do Sr. Dr. Talmir 
– que “solicita informações ao Ministro dos Transportes 
referentes à atual malha ferroviária correspondente à 
antiga Estrada de Ferro Alta Sorocabana”. Parecer: 
pela aprovação; 89 – Nº 3.904/09 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “solicita ao Ministério da Ciência e Tecno-
logia informações sobre a aplicação da Lei nº 8.248, 
de 1991”. Parecer: pela aprovação; 90 – Nº 3.905/09 
– do Sr. Capitão Assumção – que “solicita informações 
ao Sr. Ministro da Saúde a respeito das providências 
a serem tomadas para prevenir o avanço da gripe su-
ína no Brasil”. Parecer: pela aprovação; 91 – Nº 3.906/09 
– da Sra. Vanessa Grazziotin – que “solicita ao Senhor 
Ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos 
(SEDH) informações acerca das ações de combate ao 
sub-registro de nascimentos no Amazonas”. Parecer: 
pela aprovação; 92 – Nº 3.907/09 – da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “solicita ao Senhor Ministro da Justi-
ça informações acerca do número de cartórios no Es-
tado do Amazonas”. Parecer: pela aprovação; 93 – Nº 
3.908/09 – do Sr. Hugo Leal – que “solicita informações 
ao Ministério das Cidades”. Parecer: pela aprovação; 
94 – Nº 3.909/09 – do Sr. Hugo Leal – que “solicita in-
formações ao Ministério da Justiça”. Parecer: pela 
aprovação; 95 – Nº 3.910/09 – do Sr. Edson Duarte – 
que “solicita informações ao Exmo. Sr. Hélio Costa, 
Ministro das Comunicações, sobre destruição de equi-
pamentos de telecomunicações em São Paulo”. Pare-
cer: pela aprovação; 96 – Nº 3.911/09 – da Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural – que “solicita ao Ministro de Estado da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento informações 
sobre o sistema de habilitação de estabelecimentos 
exportadores de produtos de origem animal para a 
Comunidade Econômica Européia”. Parecer: pela apro-
vação; 97 – Nº 3.912/09 – do Sr. Maurício Quintella 
Lessa – que “solicita informações ao Sr. Ministro de 
Estado de Minas e Energia, Edison Lobão, sobre tari-

fas de energia elétrica em Alagoas”. Parecer: pela 
aprovação; 98 – Nº 3.913/09 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “solicita ao Senhor Ministro da Fazenda, 
no âmbito da Receita Federal, informações sobre a 
descoberta de um laboratório de biologia pirata no ho-
tel Rio Negro Lodge, no município de Barcelos, estado 
do Amazonas”. Parecer: pela aprovação; 99 – Nº 
3.914/09 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “solicita ao 
Ministério da Fazenda informações sobre a aplicação 
da Lei nº 8.248, de 1991”. Parecer: pela aprovação; 
100 – Nº 3.915/09 – da Sra. Jô Moraes – que “solicita 
informações ao Sr. Ministro das Minas e Energia a 
respeito da área de inundação da represa para apro-
veitamento de energia hidroelétrica no Rio Araguaia, 
denominado Usina de Santa Isabel, e seu impacto so-
bre território onde se encontram provavelmente enter-
rados os corpos de 58 militantes da Guerrilha do Ara-
guaia, ainda não localizados”. Parecer: pela aprovação; 
101 – Nº 3.916/09 – da Comissão da Amazônia, Inte-
gração Nacional e de Desenvolvimento Regional – que 
“solicita informações ao Ministro da Integração Nacio-
nal a respeito das medidas que estão sendo tomadas 
pela Secretaria Nacional de Defesa Civil com relação 
às enchentes na Amazônia e outras regiões do país”. 
Parecer: pela aprovação. II – PAUTA DO SENHOR 
PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE. Sua Excelência pro-
pôs emenda supressiva ao Projeto de Resolução nº 
146, de 2009, que “autoriza a filiação da Câmara dos 
Deputados à ASTRAL – Associação Brasileira de Te-
levisões e Rádios Legislativas e dá outras providên-
cias”, nos termos a seguir: “Suprima-se o parágrafo 
único do artigo 3º. Justificação. O disposto no referido 
parágrafo único mostra-se incoerente com o artigo 1º, 
uma vez que, se esta Mesa Diretora autoriza a filiação 
da Câmara na ASTRAL, bem como autoriza a repre-
sentação de servidor nas Assembleias Gerais da AS-
TRAL (artigo 3º), não há motivo que justifique o fato 
do servidor ter vedada sua participação em cargo de 
Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal, se eleito 
para tanto.”. Justificada a proposta, a Mesa Diretora 
aprovou a apresentação da supracitada emenda. III 
– PAUTA DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDEN-
TE. A Mesa Diretora aprovou, por unanimidade, os 
pareceres exarados pelo Senhor Deputado Antônio 
Carlos Magalhães Neto, Relator, nos processos refe-
rentes a reembolso de despesas médico-hospitalares, 
conforme a seguir: 1) Processo nº 1.322/2008. Pare-
cer do Relator, Deputado Antônio Carlos Magalhães 
Neto, à fl. 17: “Brasília em 14/5/09. Senhor Presidente, 
Trata-se de solicitação do Deputado VALDIR COLATTO 
objetivando o reembolso de despesas médico-hospi-
talares referente a videolaringoscopia a que se sub-
meteu, no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais). 
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Nos termos da instrução do processo, do parecer do 
Diretor-Geral e, de acordo com a disposição do Ato da 
Mesa n°24/83, submeto o processo à superior apre-
ciação da Mesa Diretora, manifestando-me pelo DE-
FERIMENTO da solicitação.”; 2) Processo n° 
107.468/2009. Parecer do Relator, Deputado Antônio 
Carlos Magalhães Neto, à fl. 14: “Brasília em 11/5/09. 
Senhor Presidente, Trata-se de solicitação do Deputa-
do JOÃO ALMEIDA DOS SANTOS objetivando o re-
embolso de despesas médico-hospitalares referente 
a consulta cardiológica de urgência a que se subme-
teu, no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). 
Nos termos da instrução do processo, do parecer do 
Diretor-Geral e, de acordo com a disposição do Ato da 
Mesa n°24/83, submeto o processo à superior apre-
ciação da Mesa Diretora, manifestando-me pelo DE-
FERIMENTO da solicitação.”; 3) Processo n° 
107.676/2009. Parecer do Relator, Deputado Antônio 
Carlos Magalhães Neto, à fl. 18: “Brasília em 14/5/09. 
Senhor Presidente, Trata-se de solicitação do Deputa-
do JOSÉ ABELARDO GUIMARÃES CAMARINHA 
objetivando o reembolso de despesas médico-hospi-
talares referente a consulta neurológica e despesas 
com procedimentos médicos durante internação aos 
quais se submeteu, no valor de R$16.050,00 (dezes-
seis mil e cinqüenta reais). Nos termos da instrução 
do processo, do parecer do Diretor-Geral e, de acordo 
com a disposição do Ato da Mesa n°24/83, submeto 
o processo à superior apreciação da Mesa Diretora, 
manifestando-me pelo DEFERIMENTO da solicitação.”; 
4) Processo n° 109.422/2009. Parecer do Relator, 
Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, à fl. 9: “Bra-
sília em 14/5/09. Senhor Presidente, Trata-se de soli-
citação do Deputado JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO 
LIMA objetivando o reembolso de despesas médico-
hospitalares referente a angiotomografia de coronária 
a qual se submeteu, no valor de R$1.199,00 (um mil, 
cento e noventa e nove reais). Nos termos da instrução 
do processo, do parecer do Diretor-Geral e, de acordo 
com a disposição do Ato da Mesa n°24/83, submeto 
o processo à superior apreciação da Mesa Diretora, 
manifestando-me pelo DEFERIMENTO da solicitação.”; 
5) Processo n° 109.540/2009. Parecer do Relator, 
Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, à fl. 10: 
“Brasília em 14/5/09. Senhor Presidente, Trata-se de 
solicitação do Deputado LUIS CARLOS HEINZE ob-
jetivando o reembolso de despesas médico-hospitala-
res referente a consulta e procedimento médico der-
matológico aos quais se submeteu, no valor de R$680,00 
(seiscentos e oitenta reais). Nos termos da instrução 
do processo, do parecer do Diretor-Geral e, de acordo 
com a disposição do Ato da Mesa n°24/83, submeto 
o processo à superior apreciação da Mesa Diretora, 

manifestando-me pelo DEFERIMENTO da solicitação.”; 
6) Processo n° 110.590/2009. Parecer do Relator, 
Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, à fl. 9: “Bra-
sília em 14/5/09. Senhor Presidente, Trata-se de soli-
citação do Deputado ANTÔNIO PEDRO DE SIQUEIRA 
ÍNDIO DA COSTA objetivando o reembolso de despe-
sas médico- hospltalares referente a polissonografla a 
que se submeteu, no valor de R$600,00 (seiscentos 
reais). Nos termos da instrução do processo, do pare-
cer do Diretor-Geral e, de acordo com a disposição do 
Ato da Mesa n°24/83, submeto o processo à superior 
apreciação da Mesa Diretora, manifestando-me pelo 
DEFERIMENTO da solicitação.”; 7) Processo n° 
110.792/2009. Parecer do Relator, Deputado Antônio 
Carlos Magalhães Neto, à fl. 21: “Brasília em 14/5/09. 
Senhor Presidente, Trata-se de solicitação do Deputa-
do FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA objeti-
vando o reembolso de despesas médico-hospitalares 
referente a procedimentos médicos para tratamento 
clínico por espondilite anquilosante, em uso de metho-
trexate, corticoide e infliximabe, ao qual se submeteu 
em ambiente hospitalar com acompanhamento médi-
co, no valor total de R$19.204,33 (dezenove mil, du-
zentos e quatro reais e trinta e três centavos). Nos 
termos da instrução do processo, do parecer do Dire-
tor-Geral e, de acordo com a disposição do Ato da 
Mesa n°24/83, submeto o processo à superior apre-
ciação da Mesa Diretora, manifestando-me pelo DE-
FERIMENTO da solicitação.”; 8) Processo n° 
110.898/2009. Parecer do Relator, Deputado Antônio 
Carlos Magalhães Neto, à fl. 7: “Brasília em 14/5/09. 
Senhor Presidente, Trata-se de solicitação do Deputa-
do GERSON DOS SANTOS PERES objetivando o 
reembolso de despesas médico-hospitalares referen-
te a consulta geriátrica a que se submeteu, no valor 
de R$200,00 (duzentos reais). Nos termos da Instru-
ção do processo, do parecer do Diretor-Geral e, de 
acordo com a disposição do Ato da Mesa n°24/83, 
submeto o processo à superior apreciação da Mesa 
Diretora, manifestando-me pelo DEFERIMENTO da 
solicitação.”; 9) Processo nº 111.032/2009. Parecer 
do Relator, Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, 
à fl. 11: “Brasília em 14/5/09. Senhor Presidente, Trata-
se de solicitação do Deputado ALBERTO TAVARES 
SILVA objetivando o reembolso de despesas médico-
hospitalares referente a honorários com visitas domi-
ciliares aos quais se submeteu, no valor de R$4.250,00 
(quatro mil, duzentos e cinquenta reais). Nos termos 
da instrução do processo, do parecer do Diretor-Geral 
e, de acordo com a disposição do Ato da Mesa n°24/83, 
submeto o processo à superior apreciação da Mesa 
Diretora, manifestando-me pelo DEFERIMENTO da 
solicitação, observando-se os respectivos exercícios 
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financeiros discriminados às fI. 09.”; 10) Processo n° 
111.085/2009. Parecer do Relator, Deputado Antônio 
Carlos Magalhães Neto, à fl. 8: “Brasília em 14/5/09. 
Senhor Presidente, Trata-se de solicitação do Deputa-
do ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR ob-
jetivando o reembolso de despesas médico-hospitala-
res referente a exames laboratoriais aos quais se sub-
meteu, no valor de R$439,80 (quatrocentos e trinta e 
nove reais e oitenta centavos). Nos termos da instru-
ção do processo, do parecer do Diretor-Geral e, de 
acordo com a disposição do Ato da Mesa n°24/83, 
submeto o processo à superior apreciação da Mesa 
Diretora, manifestando-me pelo DEFERIMENTO da 
solicitação.”; 11) Processo nº 111.111/2009. Parecer 
do Relator, Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, 
à fl. 7: “Brasília em 14/5/09. Senhor Presidente, Trata-
se de solicitação do Deputado FERNANDO ALBERTO 
DINIZ objetivando o reembolso de despesas médico-
hospitalares referente a exame laboratorial a que se 
submeteu, no valor de R$210,00 (duzentos e dez re-
ais). Nos termos da instrução do processo, do parecer 
do Diretor-Geral e, de acordo com a disposição do Ato 
da Mesa n°24/83, submeto o processo à superior apre-
ciação da Mesa Diretora, manifestando-me pelo DE-
FERIMENTO da solicitação.”; 12) Processo n° 
111.244/2009. Parecer do Relator, Deputado Antônio 
Carlos Magalhães Neto, à fl. 7: “Brasília em 14/5/09. 
Senhor Presidente, Trata-se de solicitação do Deputa-
do WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO objeti-
vando o reembolso de despesas médico-hospitalares 
referente a consulta urológica a que se submeteu, no 
valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). Nos 
termos da instrução do processo, do parecer do Dire-
tor-Geral e, de acordo com a disposição do Ato da 
Mesa n°24/83, submeto o processo à superior apre-
ciação da Mesa Diretora, manifestando-me pelo DE-
FERIMENTO da solicitação.”; 13) Processo n° 
111.367/2009. Parecer do Relator, Deputado Antônio 
Carlos Magalhães Neto, à fl. 18: “Brasília em 14/5/09. 
Senhor Presidente, Trata-se de solicitação do Deputa-
do FÉLIX DE ALMEIDA MENDONÇA objetivando o 
reembolso de despesas médlco-hospitalares referen-
te a consulta urológica, honorários de anestesia, ser-
viços de diagnósticos e despesas hospitalares ao tra-
tamento a que se submeteu, no valor de R$7.112,69 
(sete mil, cento e doze reais e sessenta e nove centa-
vos). Nos termos da instrução do processo, do parecer 
do Diretor-Geral e, de acordo com a disposição do Ato 
da Mesa n°24/83, submeto o processo à superior apre-
ciação da Mesa Diretora, manifestando-me pelo DE-
FERIMENTO da solicitação.”; 14) Processo n° 
111.380/2009. Parecer do Relator, Deputado Antônio 
Carlos Magalhães Neto, à fl. 20: “Brasília em 14/5/09. 

Senhor Presidente, Trata-se de solicitação do Deputa-
do EDUARDO FRANCISCO SCIARRA objetivando o 
reembolso de despesas médico-hospitalares referen-
te a exames laboratoriais aos quais se submeteu, no 
valor de R$210,60 (duzentos e dez reais e sessenta 
centavos). Nos termos da instrução do processo, do 
parecer do Diretor-Geral e, de acordo com a disposi-
ção do Ato da Mesa n°24/83, submeto o processo à 
superior apreciação da Mesa Diretora, manifestando-
me pelo DEFERIMENTO da solicitação.”; 15) Proces-
so n° 111.420/2009. Parecer do Relator, Deputado 
Antônio Carlos Magalhães Neto, à fl. 9: “Brasília em 
14/5/09. Senhor Presidente, Trata-se de solicitação do 
Deputado BRUNO CAVALCANTI DE ARAÚJO objeti-
vando o reembolso de despesas médico-hospitalares 
referente a RX de estômago hiato e estômago duode-
no ao qual se submeteu, no valor de R$214,00 (du-
zentos e quatorze reais). Nos termos da instrução do 
processo, do parecer do Diretor-Geral e, de acordo 
com a disposição do Ato da Mesa n°24/83, submeto 
o processo à superior apreciação da Mesa Diretora, 
manifestando-me pelo DEFERIMENTO da solicitação.”; 
16) Processo n° 111.563/2009. Parecer do Relator, 
Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, à fl. 15: 
“Brasília em 14/5/09. Senhor Presidente, Trata-se de 
solicitação do Deputado ARLINDO CHINAGLIA obje-
tivando o reembolso de despesas médico-hospitalares 
referente a RM de joelho a que se submeteu, no valor 
de R$ 808,00 (oitocentos e oito reais). Nos termos da 
instrução do processo, do parecer do Diretor-Geral e, 
de acordo com a disposição do Ato da Mesa n°24/83, 
submeto o processo à superior apreciação da Mesa 
Diretora, manifestando-me pelo DEFERIMENTO da 
solicitação.”; 17) Processo n° 111.572/2009. Parecer 
do Relator, Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, 
à fl. 9: “Brasília em 14/5/09. Senhor Presidente, Trata-
se de solicitação do Deputado NATAN DONADON ob-
jetivando o reembolso de despesas médico-hospitala-
res referente a exames laboratoriais, densitometria 
óssea e consulta geriátrica aos quais se submeteu, no 
valor de R$947,40 (novecentos e quarenta e sete reais 
e quarenta centavos). Nos termos da instrução do pro-
cesso, do parecer do Diretor-Geral e, de acordo com 
a disposição do Ato da Mesa n°24/83, submeto o pro-
cesso à superior apreciação da Mesa Diretora, mani-
festando-me pelo DEFERIMENTO da solicitação.”; 18) 
Processo nº 111.574/2009. Parecer do Relator, De-
putado Antônio Carlos Magalhães Neto, à fl. 8: “Brasí-
lia em 14/5/09. Senhor Presidente, Trata-se de solici-
tação do Deputado NELSON LUIZ PROENÇA FER-
NANDES objetivando o reembolso de despesas me-
dico-hospitalares referente a exame de tomografia 
computadorizada de coronárias a que se submeteu, 
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no valor de R$1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquen-
ta reais). Nos termos da instrução do processo, do 
parecer do Diretor-Geral e, de acordo com a disposi-
ção do Ato da Mesa n°24/83, submeto o processo à 
superior apreciação da Mesa Diretora, manifestando-
me pelo DEFERIMENTO da solicitação.”; 19) Proces-
so n° 111.591/2009. Parecer do Relator, Deputado 
Antônio Carlos Magalhães Neto, à fl. 9: “Brasília em 
14/5/09. Senhor Presidente, Trata-se de solicitação da 
Deputada MARIA GORETE PEREIRA objetivando o 
reembolso de despesas médico-hospitalares referen-
te a consulta cardiológica a que se submeteu, no valor 
de R$330,00 (trezentos e trinta reais). Nos termos da 
instrução do processo, do parecer do Diretor-Geral e, 
de acordo com a disposição do Ato da Mesa n°24/83, 
submeto o processo a superior apreciação da Mesa 
Diretora, manifestando-me pelo DEFERIMENTO da 
solicitação.”; 20) Processo n° 111.597/2009. Parecer 
do Relator, Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, 
à fl. 8: “Brasília em 14/5/09. Senhor Presidente, Trata-
se de solicitação do Deputado ZENALDO RODRIGUES 
COUTINHO JÚNIOR objetivando o reembolso de des-
pesas médico-hospitalares referente a exames de ul-
trassom escrotal e doppler colorido do cordão esper-
mático aos quais se submeteu, no valor de R$240,00 
(duzentos e quarenta reais). Nos termos da instrução 
do processo, do parecer do Diretor-Geral e, de acordo 
com a disposição do Ato da Mesa n°24/83, submeto 
o processo à superior apreciação da Mesa Diretora, 
manifestando-me pelo DEFERIMENTO da solicitação.”; 
21) Processo n° 111.598/2009. Parecer do Relator, 
Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, à fl. 25: 
“Brasília em 14/5/09. Senhor Presidente, Trata-se de 
solicitação do Deputado ANTÔNIO CARLOS PANNUN-
ZIO objetivando o reembolso de despesas médico-
hospitalares referente a consulta, medicamentos e 
scanner abdomino-pelvien a que se submeteu no Ame-
rican Hospital of Paris e no Nouvelles Avancées Te-
chonologiques Médicales Clinique Générale, durante 
missão oficial em Paris/França. As despesas médicas 
totalizam R$1.481,53 (um mIl, quatrocentos e oitenta 
e um reais e cinquenta e três centavos), após conver-
são para reais utilizando-se os parâmetros do Banco 
Central do Brasil, documento de fls. 17. Por motivo de 
extravio do recibo original, o parlamentar solicitou a 
desconsideração para efeito de cálculo do reembolso 
do recibo de fls. 08, no valor de R$458,61 (quatrocen-
tos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos). 
Portanto, nos termos da instrução do processo, do pa-
recer do Diretor-Geral e, de acordo com a disposição 
do Ato da Mesa n°24/83, submeto o processo à supe-
rior apreciação da Mesa Diretora, manifestando-me 
pelo DEFERIMENTO da solicitação, no valor final de 

R$1.022,92 (um mil, vinte e dois reais e noventa e dois 
centavos).”; 22) Processo n° 111.618/2009. Parecer 
do Relator, Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, 
à fl. 7: “Brasília em 14/5/09. Senhor Presidente, Trata-
se de solicitação do Deputado CELSO MALDANER 
objetivando o reembolso de despesas médico-hospi-
talares referente a ecodoppler colorido do sistema ve-
noso bilateral aos quais se submeteu, no valor de 
R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Nos termos 
da instrução do processo, do parecer do Diretor-Geral 
e, de acordo com a disposição do Ato da Mesa n°24/83, 
submeto o processo à superior apreciação da Mesa 
Diretora, manifestando-me pelo DEFERIMENTO da 
solicitação.”; 23) Processo n° 111.815/2009. Parecer 
do Relator, Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, 
à fl. 7: “Brasília em 14/5/09. Senhor Presidente, Trata-
se de solicitação do Deputado ANTÔNIO CARLOS 
PANNUNZIO objetivando o reembolso de despesas 
médico-hospitalares referente a consulta pré-operató-
ria com coloproctologista a qual se submeteu, no valor 
total de R$500,00 (quinhentos reais). Nos termos da 
instrução do processo, do parecer do Diretor-Geral e, 
de acordo com a disposição do Ato da Mesa n°24/83, 
submeto o processo à superior apreciação da Mesa 
Diretora, manifestando-me pelo DEFERIMENTO da 
solicitação.”; 24) Processo n° 112.158/2009. Parecer 
do Relator, Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, 
à fl. 18: “Brasília em 14/5/09. Senhor Presidente, Trata-
se de solicitação do Deputado OSVALDO ANICETTO 
BIOLCHI objetivando o reembolso de despesas médi-
co-hospitalares referente a sessões de fisioterapia 
respiratória e motora hospitalares e domiciliares, visi-
tas de médico neurologista, internação hospitalar de 
emergência e despesas hospitalares durante e pós 
internação a que se submeteu, no valor inicial de 
R$31.520,04 (trinta e um mil, quinhentos e vinte reais 
e quatro centavos). O Departamento de Finanças, Or-
çamento e Contabilidade, às fls. 16, registrou pendên-
cias nos documentos de fls. 02, 03, 04, 05 e 13. Logo, 
o parlamentar retirou os originais do processo. Por 
conseguinte, nos termos da instrução do processo, do 
parecer do Diretor-Geral e, de acordo com a disposi-
ção do Ato da Mesa n°24/83, submeto o processo à 
superior apreciação da Mesa Diretora, manifestando-
me pelo DEFERIMENTO da solicitação, no valor final 
de R$ 23.720,04 (vinte e três mil, setecentos e vinte 
reais e quatro centavos).”; 25) Processo n° 112.206/2009. 
Parecer do Relator, Deputado Antônio Carlos Maga-
lhães Neto, à fl. 14: “Brasília em 14/5/09. Senhor Pre-
sidente, Trata-se de solicitação do Deputado JOSÉ 
ABELARDO GUIMARÃES CAMARINHA objetivando 
o reembolso de despesas médico- hospitalares refe-
rente a exames de patologia clínica, ecocardiograma, 
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radiologia geral e ultrasonografia aos quais se subme-
teu, no valor de R$8.516,49 (oito mil, quinhentos e 
dezesseis reais e quarenta e nove centavos). Nos ter-
mos da instrução do processo, do parecer do Diretor-
Geral e, de acordo com a disposição do Ato da Mesa 
n°24/83, submeto o processo à superior apreciação 
da Mesa Diretora, manifestando-me pelo DEFERIMEN-
TO da solicitação.”; 26) Processo n° 112.208/2009. 
Parecer do Relator, Deputado Antônio Carlos Maga-
lhães Neto, à fl. 11: “Brasília em 14/5/09. Senhor Pre-
sidente, Trata-se de solicitação do Deputado JOSÉ 
ABELARDO GUIMARÃES CAMARINHA objetivando 
o reembolso de despesas médico-hospitalares refe-
rente a consultas neurológicas e cardiológica as quais 
se submeteu, no valor de R$1.900,00 (um mil e nove-
centos reais). Nos termos da instrução do processo, 
do parecer do Diretor-Geral e, de acordo com a dispo-
sição do Ato da Mesa n°24/83, submeto o processo à 
superior apreciação da Mesa Diretora, manifestando-
me pelo DEFERIMENTO da solicitação.”; 27) Proces-
so n° 112.282/2009. Parecer do Relator, Deputado 
Antônio Carlos Magalhães Neto, à fl. 8: “Brasília em 
14/5/09. Senhor Presidente, Trata-se de solicitação do 
Deputado JOSÉ ABELARDO GUIMARÃES CAMARI-
NHA objetivando o reembolso de despesas médico-
hospitalares referente a consulta na área de gastroen-
terologia aos quais se submeteu, no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais). Nos termos da instrução do pro-
cesso, do parecer do Diretor-Geral e, de acordo com 
a disposição do Ato da Mesa n°24/83, submeto o pro-
cesso à superior apreciação da Mesa Diretora, mani-
festando-me pelo DEFERIMENTO da solicitação.”; 28) 
Processo n° 112.314/2009. Parecer do Relator, De-
putado Antônio Carlos Magalhães Neto, à fl. 8: “Brasí-
lia em 14/5/09. Senhor Presidente, Trata-se de solici-
tação do Deputado JÚLIO CÉSAR DELGADO objeti-
vando o reembolso de despesas médico-hospitalares 
referente a ressonância magnética da coluna lombos-
sacra aos quais se submeteu, no valor de R$730,00 
(setecentos e trinta reais). Nos termos da instrução do 
processo, do parecer do Diretor-Geral e, de acordo 
com a disposição do Ato da Mesa n°24/83, submeto 
o processo à superior apreciação da Mesa Diretora, 
manifestando-me pelo DEFERIMENTO da solicitação.”; 
29) Processo n° 112.327/2009. Parecer do Relator, 
Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, à fl. 8: “Bra-
sília em 14/5/09. Senhor Presidente, Trata-se de soli-
citação do Deputado NELSON LUIZ PROENÇA FER-
NANDES objetivando o reembolso de despesas mé-
dico-hospitalares referente a exames laboratoriais, 
ecografia com doppler color, teste ergométrico, ECG, 
ecografia abdominal total, ecografia doppler de cató-
tidas e vertebrais e RX do tórax em check-up aos quais 

se submeteu, no valor inicial de R$2.910,90 (dois mil, 
novecentos e dez reais e noventa centavos). O Depar-
tamento Médico, fls. 13, não atestou os documentos 
de fls. 05 a 10 tendo em vista que possui corpo clínico 
de profissionais e técnicos para os atendimentos, en-
tão, as despesas não encontram amparo no Ato da 
Mesa n° 24/1983. Assim, o Departamento de Finanças, 
Orçamento e Contabilidade , fls. 14, registrou a glosa 
no valor de R$785,00 (setecentos e oitenta e cinco 
reais). Por isto, o parlamentar retirou os originais do 
processo. Por conseguinte, nos termos da instrução 
do processo, do parecer do Diretor-Geral e, de acordo 
com a disposição do Ato da Mesa n°24/83, submeto 
o processo à superior apreciação da Mesa Diretora, 
manifestando-me pelo DEFERIMENTO da solicitação, 
no valor final de R$2.125,90 (dois mil, cento e vinte e 
cinco reais e noventa centavos).”; 30) Processo n° 
112.571/2009. Parecer do Relator, Deputado Antônio 
Carlos Magalhães Neto, à fl. 7: “Brasília em 14/5/09. 
Senhor Presidente, Trata-se de solicitação do Deputa-
do AUGUSTO CÉSAR CAVALCANTE FARIAS objeti-
vando o reembolso de despesas médico- hospitalares 
referente a spectralis/HRA, tomografia de coerência 
óptica, paquimetria ultra-sônica e campimetria compu-
tadorizada a qual se submeteu, no valor de R$2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais). Nos termos da instrução 
do processo, do parecer do Diretor-Geral e, de acordo 
com a disposição do Ato da Mesa n°24/83, submeto 
o processo à superior apreciação da Mesa Diretora, 
manifestando-me pelo DEFERIMENTO da solicitação.”; 
31) Processo n° 112.753/2009. Parecer do Relator, 
Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, à fl. 8: “Bra-
sília em 14/5/09. Senhor Presidente, Trata-se de soli-
citação do Deputado EDUARDO FRANCISCO SCIAR-
RA objetivando o reembolso de despesas médico-
hospitalares referente a consulta hematológica aos 
quais se submeteu, no valor de R$400,00 (quatrocen-
tos reais). Nos termos da instrução do processo, do 
parecer do Diretor-Geral e, de acordo com a disposi-
ção do Ato da Mesa n°24/83, submeto o processo à 
superior apreciação da Mesa Diretora, manifestando-
me pelo DEFERIMENTO da solicitação.”; 32) Proces-
so n° 112.935/2009. Parecer do Relator, Deputado 
Antônio Carlos Magalhães Neto, à fl. 10: “Brasília em 
14/5/09. Senhor Presidente, Trata-se de solicitação do 
Deputado INOCÊNCIO GOMES DE OLIVEIRA obje-
tivando o reembolso de despesas médico-hospitalares 
referente a sessões de fisioterapia e hidroterapia pós 
operatórias domiciliares a que se submeteu, no valor 
de R$1 .400,00 (um mil e quatrocentos reais). Nos 
termos da instrução do processo, do parecer do Dire-
tor-Geral e, de acordo com a disposição do Ato da 
Mesa n°24/83, submeto o processo à superior apre-
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ciação da Mesa Diretora, manifestando-me pelo DE-
FERIMENTO da solicitação.”; 33) Processo n° 
113.136/2009. Parecer do Relator, Deputado Antônio 
Carlos Magalhães Neto, à fl. 7: “Brasília em 14/5/09. 
Senhor Presidente, Trata-se de solicitação do Deputa-
do JOAQUIM BELTRÃO SIQUEIRA objetivando o re-
embolso de despesas médico-hospitalares referente 
a consulta homeopática a qual se submeteu, no valor 
de R$330,00 (trezentos e trinta reais). Nos termos da 
instrução do processo, do parecer do Diretor-Geral e, 
de acordo com a disposição do Ato da Mesa n°24/83, 
submeto o processo à superior apreciação da Mesa 
Diretora, manifestando-me pelo DEFERIMENTO da 
solicitação.”; 34) Processo n° 113.255/2009. Parecer 
do Relator, Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, 
à fl. 12: “Brasília em 14/5/09. Senhor Presidente, Trata-
se de solicitação do Deputado LAEL VIEIRA VARELLA 
objetivando o reembolso de despesas médico-hospi-
talares referente a consulta urológica, exames labora-
toriais, cintilografia do miocárdIo, tomografia e RX do 
tórax aos quais se submeteu, no valor total de 
R$2.586,00 (dois mil e quinhentos e oitenta e seis re-
ais). Nos termos da instrução do processo, do parecer 
do Diretor-Geral e, de acordo com a disposição do Ato 
da Mesa n°24/83, submeto o processo à superior apre-
ciação da Mesa Diretora, manifestando-me pelo DE-
FERIMENTO da solicitação.”; 35) Processo n° 
116.936/2009. Parecer do Relator, Deputado Antônio 
Carlos Magalhães Neto, à fl. 8: “Brasília em 14/5/09. 
Senhor Presidente, Trata-se de solicitação do Deputa-
do JOAQUIM DE LIRA MAIA objetivando o reembolso 
de despesas médico-hospitalares referente a honorá-
rios médicos ao tratamento a que se submeteu, no 
valor de R$500 00 (quinhentos reais). Nos termos da 
instrução do processo, do parecer do Diretor-Geral e, 
de acordo com a disposição do Ato da Mesa n°24/83, 
submeto o processo à superior apreciação da Mesa 
Diretora, manifestando-me pelo DEFERIMENTO da 
solicitação.”; 36) Processo n° 116.961/2009. Parecer 
do Relator, Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, 
à fl. 10: “Brasília em 14/5/09. Senhor Presidente, Trata-
se de solicitação do Deputado JOSÉ ANÍBAL objeti-
vando o reembolso de despesas médico-hospitalares 
referente a ressonância magnética da coluna lombar 
a que se submeteu, no valor de R$ 1.023,62 (hum mil, 
vinte e três reais e sessenta e dois centavos). Nos ter-
mos da instrução do processo, do parecer do Diretor-
Geral e, de acordo com a disposição do Ato da Mesa 
n°24/83, submeto o processo à superior apreciação 
da Mesa Diretora, manifestando-me pelo DEFERIMEN-
TO da solicitação.”; 37) Processo n° 116.996/2009. 
Parecer do Relator, Deputado Antônio Carlos Maga-
lhães Neto, à fl. 9: “Brasília em 14/5/09. Senhor Presi-

dente, Trata-se de solicitação do Deputado ANTÔNIO 
PEDRO DE SIQUEIRA INDIO DA COSTA objetivando 
o reembolso de despesas médico- hospitalares refe-
rente a consulta urológica e exames laboratoriais aos 
quais se submeteu, no valor de R$1.145,80 (um mil, 
cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos). Nos 
termos da instrução do processo, do parecer do Dire-
tor-Geral e, de acordo com a disposição do Ato da 
Mesa n°24/83, submeto o processo à superior apre-
ciação da Mesa Diretora, manifestando-me pelo DE-
FERIMENTO da solicitação.”; 38) Processo n° 
117.117/2009. Parecer do Relator, Deputado Antônio 
Carlos Magalhães Neto, à fl. 8: “Brasília em 14/5/09. 
Senhor Presidente, Trata-se de solicitação do Deputa-
do PAULO CÉSAR DA GUIA ALMEIDA objetivando o 
reembolso de despesas médico-hospitalares referen-
te a cintilografia de perfusão miocárdica a que se sub-
meteu, no valor de R$1.251,00 (um mil, duzentos e 
cinquenta e um reais). Nos termos da instrução do 
processo, do parecer do Diretor-Geral e, de acordo 
com a disposição do Ato da Mesa n°24/83, submeto 
o processo à superior apreciação da Mesa Diretora, 
manifestando-me pelo DEFERIMENTO da solicitação.”; 
39) Processo n° 118.164/2009. Parecer do Relator, 
Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, à fl. 9: “Bra-
sília em 19/5/09. Senhor Presidente, Trata-se de soli-
citação do Deputado CARLOS AUGUSTO ABICALIL 
objetivando o reembolso de despesas médico-hospi-
talares referente a exames, diagnósticos e CTG mio-
cárdico a que se submeteu, no valor de R$2.672,00 
(dois mil, seiscentos e setenta e dois reais). Nos ter-
mos da instrução do processo, do parecer do Diretor-
Geral e, de acordo com a disposição do Ato da Mesa 
n°24/83, submeto o processo à superior apreciação 
da Mesa Diretora, manifestando-me pelo DEFERIMEN-
TO da solicitação.”; 40) Processo n° 118.594/2009. 
Parecer do Relator, Deputado Antônio Carlos Maga-
lhães Neto, à fl. 7: “Brasília em 19/5/09. Senhor Presi-
dente, Trata-se de solicitação do Deputado VICENTE 
FERREIRA DE ARRUDA COELHO objetivando o re-
embolso de despesas médlco-hospltalares referente 
a exames oftalmológicos a que se submeteu, no valor 
de R$970,00 (novecentos e setenta reais). Nos termos 
da instrução do processo, do parecer do Diretor-Geral 
e, de acordo com a disposição do Ato da Mesa n°24/83, 
submeto o processo à superior apreciação da Mesa 
Diretora, manifestando-me pelo DEFERIMENTO da 
solicitação.”; 41) Processo n° 118.847/2009. Parecer 
do Relator, Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, 
à fl. 7: “Brasília em 19/5/09. Senhor Presidente, Trata-
se de solicitação da Deputada IRINY NICOLAU COR-
RES LOPES objetivando o reembolso de despesas 
médico-hospitalares referente a exame de ressonância 
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magnética a que se submeteu, no valor de R$965,00 
(novecentos e sessenta e cinco reais). Nos termos da 
instrução do processo, do parecer do Diretor-Geral e, 
de acordo com a disposição do Ato da Mesa n°24/83, 
submeto o processo à superior apreciação da Mesa 
Diretora, manifestando-me pelo DEFERIMENTO da 
solicitação.”; 42) Processo n° 108.432/2009. Parecer 
do Relator, Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, 
à fl. 16: “Brasília em 19/5/09. Senhor Presidente, Trata-
se de solicitação do Deputado EDSON APARECIDO 
DOS SANTOS objetivando o reembolso de despesas 
médico-hospitalares referente a polissonografia a que 
se submeteu, no valor de R$700,00 (setecentos reais). 
O art. 3° alínea “a” do Ato da Mesa n° 24/1983 dispõe: 
Art. 3º O processo de reembolso ou pagamento será 
iniciado com requerimento do deputado ao Presidente 
da Câmara, instruído com os seguintes documentos: 
a) Relatório da assistência médica ou cirúrgica, com 
a declaração expressa do Departamento Médico, so-
bre a impossibilidade do atendimento em suas depen-
dências. A contrario senso da declaração de impossi-
bilidade prevista na alínea “a” do Ato supracitado, o 
Departamento Médico orientou e autorizou o serviço, 
como demonstra a instrução do processo, fls. 07, 09 
e 12. Assim, manifestou-se nos seguintes termos: emi-
tiu guia de autorização para o parlamentar realizar a 
polissonografia na Fundação Zerbini – Instituto do Co-
ração, fI.07, em razão do convênio firmado entre Câ-
mara/InCor, já que a Casa não possui equipamentos 
nem profissionais da especialidade, fI. 09. O DEMED 
também informou, às fI. 12, que o serviço, via convê-
nio, na época custaria unicamente R$464,40 (quatro-
centos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos). 
E, acrescentou que, segundo o InCor, o parlamentar, 
por não identificar-se, foi atendido como particular. 
Portanto, pagou a polissonografia no valor de R$700,00 
(setecentos reais). O Departamento de Finanças, Or-
çamento e Contabilidade apresentou pareceres às fls. 
08, 11 e 13 e classificou as despesas como “penden-
tes” de apreciação da Mesa Diretora. Note-se que, 
apesar do Departamento Médico não possuir equipa-
mentos nem profissionais da especialidade para aten-
dimento do parlamertar, orientou-o a realização da 
polissonografia no InCor, respaldando-o com a entre-
ga da guia de atendimento para o Convênio Câmara/
InCor, fI. 10. É inadimissível que, na vigência de Con-
vênio, a Casa arque com o pagamento particular da 
despesa, inclusive em valor superior. Nos termos da 
instrução do processo, do parecer do Diretor-Geral e, 
de acordo com a disposição do Ato da Mesa n°24/83, 
submeto o processo à superior apreciação da Mesa 
Diretora, manifestando-me pelo INDEFERIMENTO da 
solicitação.”. Dando continuidade, o Senhor Deputado 

Antônio Carlos Magalhães Neto, Segundo Vice-Presi-
dente, expôs o Processo nº 107.984/2009, nos termos 
de seu parecer à fl. 35: “Brasília, em 20/5/09. Senhor 
Presidente, Trata-se de solicitação do Deputado ÁTILA 
SIDNEY LINS ALBUQUERQUE objetivando o reem-
bolso de despesas médico-hospitalares referente a 
exames, consulta de check-up e exames de RX aos 
quais se submeteu, no valor total de R$3.430,49 (três 
mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta e nove cen-
tavos). Nos termos da instrução do processo, do pa-
recer do Diretor-Geral e, de acordo com a disposição 
do Ato da Mesa n°24/83, as despesas com o check-up 
realizado em São Paulo estão assim discriminadas: 
– R$514,55 (quinhentos e quatorze reais e cinquenta 
e cinco centavos) – despesas amparadas no Ato su-
pracitado, com atesto do Departamento Médico tendo 
em vista a impossibilidade do atendimento nesta Casa. 
Portanto, em condições de serem aprovadas pela Mesa 
Diretora; e, – R$2.915,94 (dois mil, novecentos e quin-
ze reais e noventa e quatro centavos) – despesas de 
fls. 02 e 06, referentes a atendimentos que o Depar-
tamento Médico, fls. 24, assegura possuir em seu Cor-
po Clínico, profissionais e meios técnicos para a rea-
lização. O Departamento de Finanças, Orçamento e 
Contabilidade, fls. 25 e 33, manifesta-se pela impos-
sibilidade de optar pelo deferimento por falta de aten-
to do DEMED. Em 16 de abril de 2009, o parlamentar 
apresentou pedido de reexame da análise técnica, às 
fls. 28, sob o seguinte argumento: “... ano passado re-
alizei os mesmos exames em São Paulo, de forma a 
facilitar e simplificar o laudo médico, e as notas que 
apresentei foram aceitas e pagas pela Câmara (pro-
cesso n° 155.522/2008)”. A matéria foi aprovada na 
15ª Reunião Extraordinária da Mesa Diretora, de 16 
de outubro de 2008. Naquela ocasião, a douta Mesa 
acolheu o entendimento excepcional do Deputado Ino-
cêncio Oliveira, in verbis: “o check-up é um bloco com-
pleto de exames de saúde e diagnósticos que devem 
ser realizados em conjunto.” E a argumentação segue 
mais adiante: “É importante observar que a Câmara 
dos Deputados não pode fornecer os exames integral-
mente. Assim, entendo que procede a solicitação do 
parlamentar, pois, neste contexto de check-up, torna-
se inviável apartar o bloco de exames.” Por todo o ex-
posto, submeto o processo à superior apreciação da 
Mesa Diretora.”. Submetido à deliberação, a Mesa Di-
retora resolveu aprovar, por unanimidade, em caráter 
excepcional, o reembolso de despesas médico-hospi-
talares, discriminado no parecer supra, no valor total 
de R$ 3.430,49 (três mil, quatrocentos e trinta reais e 
quarenta e nove centavos). Em seguida, na qualidade 
de Corregedor, o Senhor Deputado Antônio Carlos 
Magalhães Neto, apresentou os seguintes processos 
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nos termos de seus pareceres: 1) Processo n° 
106.648/2006. Parecer do Corregedor – OF. 2VIPR/
COR. N°84/2009 -, às fls. 17/20: “À MESA. Senhores 
Membros, Trata-se de denúncia anônima encaminha-
da, em dezembro de 2005, à Polícia Federal, em vir-
tude de suposta infringência ao art. 54 da Constituição 
pelo Deputado Nelson Proença que, após o falecimen-
to do sócio majoritário da empresa Emissoras Reuni-
das Ltda., transferiu a propriedade para si próprio sem 
qualquer indenização à família do falecido, votou pela 
renovação da concessão da rádio da qual é sócio-
proprietário em 30 de abril de 2003, e amealhou em 
quinze anos patrimônio incompatível com o desempe-
nho de cargos públicos. Em março de 2006, o expe-
diente foi encaminhado a esta Corregedoria, denun-
ciando ainda dívidas de ICMS de outras empresas de 
sua propriedade, fuga de citação em processos de 
execução, além da supracitada votação pela renovação 
da concessão de sua própria rádio, enquanto membro 
titular da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática (o que teria feito “sem perceber”, 
em votação simbólica). No momento em que assumo 
a Segunda Vice-Presidência e Corregedoria desta 
Casa, constato que não houve qualquer diligência no 
processo, que aqui chegou já há três anos. Noto, ain-
da, que o Departamento de Polícia Federal negou vis-
lumbrar a existência de crime, remetendo os autos à 
Câmara dos Deputados para providências relativas às 
vedações constitucionais impostas aos parlamen-
tares. O processo poderia ter sido arquivado por inép-
cia derivada do anonimato do denunciante, Como isso 
não ocorreu, assumo como autor da representação o 
Ministério da Justiça. A Constituição Federal veda, em 
seu artigo 54, II, c, que, desde sua posse, o parlamen-
tar patrocine causa em que seja interessada pessoa 
jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, 
sociedade de economia mista ou empresa concessio-
nária de serviço público. O § 6.° do artigo 180 do Re-
gimento Interno da Câmara impõe que, em votação de 
causa própria ou de assunto em que tenha interesse 
individual, o Deputado dê-se por impedido e faça co-
municação nesse sentido à Mesa, sendo seu voto 
considerado em branco, para efeito de quorum. Por 
fim, o artigo 18, inciso III do Código de Ética e Decoro 
Parlamentar (Resolução n.° 25, de 2001) determina 
que, durante o exercício do mandato, em Comissão ou 
em Plenário, ao iniciar-se a apreciação de matéria que 
envolva direta e especificamente seus interesses pa-
trimoniais, o Deputado apresente declaração de impe-
dimento para votar. Entendo, no entanto, que a des-
peito da aparente aplicação das referidas normas ao 
caso concreto, inexistia óbice a que o Parlamentar 
participasse da votação. Ao contrário do pensamento 

positivista segundo o qual a segurança jurídica traduz-
se na aplicação da letra fria da lei a todos os casos em 
que aparentemente cabível, o direito constitucional no 
paradigma do Estado Democrático de Direito impõe a 
constatação de que mesmo eventuais conflitos de nor-
mas são sempre meramente aparentes, posto que o 
ordenamento só pode ser apreciado como um todo e 
as regras jamais poderão prever as minudências de 
cada caso concreto. A aplicação da norma, que so-
mente é encontrada na apreciação do fato ocorrido no 
mundo real e em contraponto aos valores sociais por 
ela protegidos, importa sejam assegurados ao mesmo 
tempo segurança jurídica (fairness) e justiça, o que 
por vezes recebe o nome de proporcionalidade ou ra-
zoabilidade. As normas indicadas, que vedam o patro-
cínio de interesse próprio perante a Casa, não são 
aplicáveis a hipóteses como a dos autos. Com efeito, 
compete ao Poder Executivo outorgar e renovar con-
cessão, permissão e autorização para o serviço de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado 
o princípio da complementaridade dos sistemas priva-
do, público e estatal. Trata-se de concessão peculiar, 
independente de licitação. O ato de outorga ou reno-
vação da concessão de serviços públicos de radiodi-
fusão sonora e de sons e imagens é realizado pelo 
Presidente da República, que deve submetê-lo ao 
Congresso Nacional para deliberação, não havendo 
proibição de renovação de concessão após o termo 
dos prazos anteriores. O legislador constituinte criou 
um peculiar sistema de freios e contrapesos no que 
diz respeito às concessões de rádio e televisão. O ato 
de conceder, de renovar, de não renovar as conces-
sões de tais serviços públicos origina-se do Presiden-
te da República e é confirmado pelo Congresso Na-
cional. E o sistema se fecha ainda mais diante da pre-
visão de que o cancelamento da concessão ou per-
missão, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial. A concessão ou renovação de concessões de 
rádio e televisão dá-se, assim, por meio de ato admi-
nistrativo que consubstancia decisão tomada no âm-
bito do Poder Executivo, mais precisamente do Minis-
tério das Comunicações. O processo vem ao Congres-
so Nacional em virtude da exigência do artigo 49, in-
ciso XII, da Constituição Federal, mas a análise é 
meramente formal e as votações são simbólicas, to-
madas em bloco e realizadas no início das reuniões 
das Comissões, motivo pelo qual são computados os 
votos de todos os membros que assinaram a lista de 
presença da reunião, às vezes sequer presentes no 
interior do Plenário. O registro de voto divergente ou 
inexistente naquela proposição em particular apenas 
dar-se-á mediante requerimento expresso do Parla-
mentar. No entanto, tal requerimento parece-nos ine-
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xigível em casos tais, uma vez que são votadas, em 
conjunto e por processo simbólico, dezenas, às vezes 
centenas de proposições semelhantes, de maneira a 
apenas confirmar a decisão tomada no âmbito do Po-
der Executivo. O voto é dado por intermédio de atitude 
passiva, de não manifestação em contrário, e vale não 
apenas para a proposição em que haja eventual inte-
resse do Parlamentar, mas para muitas outras, nas 
quais não haveria qualquer impedimento à sua mani-
festação. Uma vez que as normas citadas não existem 
para punir hipóteses que jamais seriam hábeis a tipi-
ficar patrocínio de causa própria, cujo núcleo do tipo 
exige condutas ativas de favorecer, beneficiar, “bancar”, 
apoiar, dar suporte a alguém ou alguma coisa, mani-
festo-me pelo arquivamento do processo, e subme-
to o assunto à superior consideração de Vossas Exce-
lências. Aproveito o ensejo para comunicar-lhes que 
apresentarei proposição com vistas ao não cômputo 
dos votos dados por parlamentares em proposições 
em que tenham interesse pessoal, quando realizada 
votação simultaneamente simbólica e em bloco.”. Sub-
metido a votos, o parecer supra foi aprovado por una-
nimidade. 2) Processo n° 20.475/2007. Parecer do 
Corregedor – OF.2VIPR/COR. N° 79/2009 -, às fls. 
36/39: “ À MESA. Senhores Membros, Trata-se de re-
presentação de autoria do Partido dos Trabalhadores 
de Betim-MG, assinada pelo Presidente Senhor Ge-
nilson Cruz, protocolada em 31/07/2007, em desfavor 
do Deputado Ciro Pedrosa. A representação se baseia 
em matérias jornalísticas trazidas ao processo por có-
pias (fls. 8/23) e denuncia que o Deputado Ciro Pedro-
sa seria dono da empresa GNVBOX – com oitenta e 
cinco por cento das ações – , a qual estaria situada 
em terreno doado pela Prefeitura de Betim, em 2005, 
quando o prefeito era o senhor Carlaile Pedrosa, irmão 
do Deputado. A representação ainda imputa ao parla-
mentar tráfico de influência e ingerências na citada 
prefeitura. O processo foi remetido à Presidência, em 
1°/08/2007 para cumprimento do juízo de admissibili-
dade a que se refere o art. 1° do Ato da Mesa n° 
17/2003, tendo retornado, em 07/08/2007, à Correge-
doria para exame. No último dia 04, ao verificar que o 
representado ainda não havia sido notificado da repre-
sentação, determinei-o e, no dia 08 passado, recebi 
tempestivamente a manifestação do parlamentar. As-
sim sendo, passo à análise dos fatos. Em relação à 
acusação de tráfico de influência e ingerência junto à 
Prefeitura de Betim, o autor da representação relata, 
primeiramente, que dirigente de empresa ligada ao 
Deputado Pedrosa teria ocupado vários cargos junto 
àquela Prefeitura, inclusive o de Secretário Municipal 
de Administração. Afirma ainda que a empresa INFRA-
TER, de propriedade do representado, realiza obras 

de outras empresas as quais se instalaram em Betim, 
o que, segundo juízo de valor do representante, pas-
saria, “evidentemente por tratativas com a Prefeitura 
Municipal, cujo Chefe é seu irmão”. Quanto à imputa-
ção, o representado informa que se licenciou do cargo 
de Secretário do Município de Betim por ocasião de 
sua candidatura ao cargo de deputado federal e que, 
desde então, não teve mais qualquer função junto 
àquela Prefeitura. Da mera acusação não se extrai 
nexo causal que justifique a conclusão de que haja 
influência ou ingerência por parte do Deputado Ciro 
Pedrosa junto à Prefeitura de Betim. É importante des-
tacar que somente a consanguinidade entre o Depu-
tado e o Prefeito de Betim não é suficiente para esta-
belecer qualquer presunção de ilicitude derivada des-
sa relação, nem mesmo possível vínculo entre funcio-
nário de empresa do deputado e da prefeitura por si 
só. Sobre a acusação de que, desde a posse, o Depu-
tado Pedrosa estaria infringindo o art. 54, II, “a” da 
Constituição Federal, o representado afirma que foi 
eleito, diplomado e empossado deputado federal sem 
que houvesse qualquer embargo, e diz não ser pro-
prietário, controlador ou diretor de empresa que goze 
de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica 
de direito público...”, inclusive com relação à empresa 
GNVBOX, não procedendo, assim, qualquer acusação 
nesse sentido. No que diz respeito à situação do De-
putado Pedrosa frente à empresa GNVBOX, há de se 
considerar, no exame da matéria, documento do Mi-
nistério Público Federal, assinado pelo Procurador-
Geral da República, acostado aos autos às fls. 34/35. 
O referido documento demonstra que foi instaurado 
processo junto à Procuradoria-Geral da República, por 
iniciativa da 8ª Promotoria de Justiça de Betim-MG, 
em que se apurou “doação de imóvel com encargos, 
realizada pela Prefeitura daquele Município à empresa 
GNVBOX LOGÍSTICA EM GÁS NATURAL S/A, que, 
meses após receber esse terreno, foi adquirida por 
empresa controlada, à época, pelo atual Deputado 
Federal CIRO FRANCISCO PEDROSA”. A análise dos 
autos, segundo o Procurador-Geral da República, de-
monstrou não existir irregularidades no processo de 
doação do terreno e não haver comprovação de faci-
litação na doação do imóvel que, posteriormente, veio 
a ser adquirido pelo representado. Além disso, o órgão 
máximo do Parquet Ministerial destacou que: “a doa-
ção foi feita de forma legal, .... impondo à empresa 
donatária uma série de condições para a manutenção 
da doação....”. A investigação da PGR conclui que foi 
da inadimplência da empresa GNVBOX junto à INFRA-
TER Engenharia Ltda., de propriedade do represen-
tado, é que se estabeleceu o vínculo entre a primeira 
e o Deputado, a partir de faturas referentes a contratos 



Maio de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 21 21729 

de terraplanagem e pavimentação apresentadas no 3° 
Tabelionato de Protestos de Betim, as quais, antes da 
anotação de protesto, foram quitadas por transferência 
de parte das ações da GNVBOX à INFRATER, o que 
comprova a licitude da transferência acionária. Pelas 
razões acima expostas, manifesto-me pelo arquiva-
mento do presente processo, nos termos do inciso II 
do art. 8º do Ato da Mesa n.° 37, de 2009. Valho-me 
do ensejo para renovar a Vossas Excelências as ex-
pressões do meu maior apreço e elevada considera-
ção.”. Discutido o assunto, a Mesa Diretora aprovou o 
parecer supra por unanimidade. 3) Processo n° 
105.277/2008. Parecer do Corregedor – OF. 2VIPR/
COR. N° 78/2009-, às fls. 109/111: “À Mesa, Trata-se 
de pedido de instauração de procedimento disciplinar 
subscrito pelo Deputado GERALDO PUDIM em des-
favor do Deputado ARNALDO VIANNA, tendo em vis-
ta suposto crime de evasão de divisas, noticiado pela 
imprensa e apurado pela Procuradoria-Geral da Re-
pública. Segundo notícias datadas de julho, agosto e 
dezembro de 2007, o Deputado Arnaldo Vianna, à 
época em que era prefeito de Campos, teria aberto 
contas nos Estados Unidos cuja senha seria o nome 
de sua esposa, e nelas efetuado depósitos milionários; 
tendo havido, já na presente legislatura, transferência 
de dinheiro entre essas contas e possível uso de “la-
ranjas” e familiares para auxiliar na sua movimentação. 
O dinheiro ali depositado (35 milhões de dólares) seria 
do município de Campos. Acompanham a inicial cópias 
de ofícios alusivos a procedimento instaurado pelo 
Ministério Público, papel sem assinatura indicando 
vários números de contas bancárias e valores supos-
tamente depositados em bancos sediados fora do Bra-
sil, ofícios do representante dirigidos ao Ministério 
Publico, cópia de pronunciamento do Parlamentar, pa-
pel descritivo de processos judiciais e do TCU, bem 
como da atuação parlamentar do representado, e có-
pias de matérias jornalísticas. Admitida a possibilidade 
de configuração, ao menos em tese, de quebra de de-
coro parlamentar, a Presidência da Casa encaminhou 
os autos a esta Corregedoria por meio de despacho 
datado de 10 de março de 2008 (fls. 89). Em cumpri-
mento ao artigo 2° do Ato da Mesa n.° 17, de 2003, foi 
encaminhado ofício ao Deputado Arnaldo Vianna, 
consignando-lhe o prazo de cinco dias úteis para pres-
tar esclarecimentos a respeito do conteúdo da repre-
sentação. O Parlamentar apresentou, dentro do prazo 
legal, manifestação em que nega veementemente as 
acusações, questiona a idoneidade dos noticiários jor-
nalísticos citados, alega cuidar-se de perseguição po-
lítica promovida por seus adversários (Geraldo Pudim 
e família Garotinho) e afirma ser o ônus da prova do 

representante, mormente quando encaminhada ao 
Ministério Público denúncia anônima. Em 16 de março, 
encaminhei oficio (35/2009) ao Procurador Geral da 
República indagando da existência de procedimento 
administrativo instaurado para apurar a suposta práti-
ca criminal. No último dia 24 de março, recebi respos-
ta do Senhor Procurador-Geral em Exercício, informan-
do o arquivamento dos autos por ausência de justa 
causa para prosseguimento da investigação, sem pre-
juízo de sua reabertura caso surjam novas provas do 
fato. É o relatório. O expediente encaminhado pela 
Procuradoria-Geral da República dá conta da inexis-
tência de qualquer registro no Departamento de Re-
cuperação de Ativos e Cooperação Internacional do 
Ministério da Justiça relativos aos números de contas 
fornecidos ou ao nome do Representado, sendo ne-
cessária para pedir cooperação jurídica à Suíça, sede 
de um dos bancos elencados, a indicação de indícios 
do uso ilícito da conta, por enquanto inexistentes. Con-
quanto as instâncias criminais e administrativas sejam 
independentes, o arquivamento do procedimento ad-
ministrativo instaurado para apurar o suposto crime de 
evasão de divisas por ausência de justa causa para 
prosseguimento da investigação deve implicar na ado-
ção da mesma medida por esta Casa, tendo em vista 
seu menor poder investigatório. Desse modo, esta Cor-
regedoria manifesta-se pelo arquivamento do pro-
cesso por ausência de justa causa para prossegui-
mento da investigação, sem prejuízo de sua reabertu-
ra caso surjam novas provas do fato.”. Analisada a 
representação, a Mesa Diretora aprovou o parecer su-
pra por unanimidade. 4) Processos nºs 106.878/2009 
e 111.164/2009, referente às representações subscri-
tas pelo Senhor Deputado José Aníbal em relação à 
Deputada Luciana Genro, em virtude de denúncia con-
tra o governo do Estado do Rio Grande do Sul em en-
trevista coletiva organizada pelo PSOL em Porto Ale-
gre, sem provas das declarações; e por ofensa ao 
representante em sessão plenária. Após explanação, 
o Senhor Deputado Rafael Guerra, Primeiro Secretá-
rio, solicitou vista dos referidos processos, que foi con-
cedida pela Mesa Diretora. Neste instante, compareceu 
à reunião o Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, Se-
gundo Secretário. 5) Processo n° 107.794/2009. Pa-
recer do Corregedor – OF. 2VIPR/COR. N° 83/2009 -, 
às fls. 400/405: “À MESA. Senhores Membros, Trata-
se de representação subscrita pelo Deputado JAIR 
MESSIAS BOLSONARO contra o Deputado CHICO 
ALENCAR, tendo em vista a publicização do fato de 
que o Parlamentar gastou R$ 26.500,00 da verba in-
denizatória em 2008 (R$ 49.750,00 se somados os 
gastos de 2007) com serviços prestados pela empre-
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sa Eco Social Consultoria, de propriedade do ex-de-
putado e hoje vereador João Alfredo, do mesmo par-
tido, que reside em Fortaleza, coincidente a presta-
ção do serviço com o período em que o ex -colega 
estava sem mandato. No que se refere ao gasto com 
Consultoria, o § 7° do art. 2° da Portaria n° 16, de 
2003 (que regulamenta o Ato da Mesa n° 62, de 
2001), estabelece que o Núcleo de Finanças e Con-
trole da Verba Indenizatória do Exercício Parlamen-
tar – NUVEP fiscalizará a despesa apenas no que 
respeita à regularidade fiscal e contábil da documen-
tação comprobatória, cabendo exclusivamente ao 
Deputado decidir se o objeto do gasto obedece aos 
limites estabelecidos na legislação, fato que o par-
lamentar atestará expressamente mediante decla-
ração escrita. Para o representante, é inviável eco-
nomicamente que João Alfredo comparecesse se-
manalmente a Brasília para prestar assessoria, além 
de incompatível com o serviço a ausência do redu-
to eleitoral à época da eleição para vereador. A re-
presentação indica possível violação aos incisos I e 
II do artigo 4° do Código de Ética e Decoro Parla-
mentar e pretende a apuração da efetiva prestação 
dos serviços, de eventual relação entre a campanha 
e a eleição do vereador João Alfredo com o dinhei-
ro da verba indenizatória do representado, e do cus-
teio das passagens e hospedagens do contratado 
em suas viagens a Brasília. Recebida pela Presidên-
cia em 12 de março de 2009 e considerados “pre-
sentes os requisitos formais”, a representação foi 
encaminhada a esta Corregedoria no mesmo dia. 
Em cumprimento ao que dispunha o art. 2° do Ato 
da Mesa n° 17, de 2003, na redação dada pelo Ato 
da Mesa n° 84, de 2006, em 18 de março foi enca-
minhado ofício ao Deputado CHICO ALENCAR, 
consignando-lhe o prazo de cinco dias úteis para 
manifestação a respeito da representação. O repre-
sentado apresentou seus esclarecimentos, tempes-
tivamente, em 25 de março de 2009, argüindo, pre-
liminarmente, a inépcia da representação por atipi-
cidade evidente, eis que não há normas que vedem 
a contratação de empresas cujos sócios sejam filia-
dos ao mesmo partido do Deputado Federal contra-
tante. No mérito, esclareceu que, desde janeiro de 
2008, divulga espontaneamente, em seu site na in-
ternet, a prestação de contas da sua utilização da 
verba indenizatória do exercício parlamentar. Com 
base em tais informações, o ex-Prefeito do Rio de 
Janeiro, César Maia, divulgou nota em seu “ex-blog”, 
questionando o já citado contrato, o que foi noticia-
do pela imprensa com “Ieads” de enfoque provoca-
tivo. O representado entrou em contato com o ex-
prefeito e prestou-lhe informações, assim como o 

fez informalmente ao órgão correicional e por meio 
da Tribuna da Casa, além de encaminhar notas aos 
veículos de comunicação. Acrescentou que a em-
presa Eco Social Consultoria Sócio -Agrário-Ambiental 
Ltda. foi contratada em março de 2007 para prestar 
assessoria no âmbito agrário e ambiental, subsidian-
do a atuação do Parlamentar, membro da Frente 
Parlamentar Ambientalista e da Frente Parlamentar 
em Defesa da Terra, Território e Biodiversidade, Agri-
cultura Familiar Camponesa, Reforma Agrária e De-
senvolvimento Sustentável, em tais áreas, Os ser-
viços foram prestados com a qualidade esperada, e 
em valores compatíveis com sua utilidade e as nor-
mas a eles aplicáveis. Ressaltou que o Dr. João Al-
fredo Telles MeIo foi o consultor definido pela em-
presa, e além de ex-Deputado filiado ao PSOL é 
cidadão em pleno gozo dos direitos civis, advogado, 
mestre em Direito Público com dissertação na área 
de Direito Ambiental e professor universitário, com 
notória atuação e obras publicadas na área do Di-
reito Ambiental e Agrário. Disse que a empresa apre-
senta regularidade fiscal atestada pela Receita Fe-
deral e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
e juntou projetos de lei, outras proposições, pronun-
ciamentos, pareceres e indicações do consultor 
acerca de publicações, artigos e relatórios para lei-
tura subsidiária, afirmando terem ainda existido inú-
meras consultas verbais, cuja documentação é im-
possível de ser providenciada. Destacou que o do-
micílio da empresa jamais foi empecilho à prestação 
dos serviços, que não exigem a presença perma-
nente do assessor/consultor em Brasília, sobretudo 
tendo em vista as novas tecnologias de informação. 
A empresa não presta consultoria exclusiva para o 
mandato do representado, e tem entre seus clientes 
a entidade Greenpeace, responsável pelo custeio 
dos deslocamentos do consultor a Brasília. Afirmou 
que o valor mensal cobrado pela consultoria, R$ 
2.625,00, não é exagerado, tendo em vista que as 
Tabelas de Honorários das Seccionais da Ordem 
dos Advogados do Brasil, no Ceará e no Distrito Fe-
deral, estabelecem como valor mínimo para a con-
fecção de um parecer, respectivamente R$ 1.400,00 
e R$ 1.197,40. Além disso, a prestação de contas 
do hoje vereador de Fortaleza, aprovada pela Jus-
tiça Eleitoral, demonstra, a despeito da inexistência 
de óbices, não ter havido nenhuma contribuição da 
empresa, da sócia, ou do Deputado Chico Alencar 
para a campanha eleitoral do Dr. João Alfredo, bem 
como ter havido doação do próprio candidato de 
apenas R$ 1.500,00, afastando a alegação de ajuda 
com a verba. Ademais, o contrato foi suspenso nos 
meses de agosto e setembro de 2008, tendo sub-
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sistido em períodos de absoluto não impedimento: 
depois de o consultor deixar o cargo de Deputado 
Federal e antes de sua posse como Vereador. Por 
fim, reafirmou que sua atuação em prol da transpa-
rência na utilização da verba indenizatória, tendo 
sido signatário de projeto de resolução nesse sen-
tido apresentado em 2008, demonstra o viés político-
partidário e localista da representação, que não deve 
ser banalizada nem utilizada para intimidar parlamen-
tares. Juntou mais de uma centena de documentos. É 
o relatório. A Verba lndenizatória do Exercício Parla-
mentar foi instituída pelo Ato da Mesa n° 62, de 2001, 
e encontra-se disciplinada pela Portaria n° 16, de 2003. 
A declaração de inépcia não foi realizada pelo Presi-
dente da Casa eis que, a despeito da inexistência de 
vedação normativa, havia a possibilidade de se cons-
tatar irregularidades na contratação ou prestação dos 
serviços. A farta documentação apresentada pelo Re-
presentado, no entanto, atesta: 1. a existência da em-
presa contratada, sua idoneidade fiscal e seu objetivo 
social de “prestação de serviços de consultoria jurídi-
co-político-legislativa e de comunicação social em 
questões agrárias, sócio-ambientais e de direitos hu-
manos a organizações não-governamentais, povos 
indígenas, comunidades tradicionais e demais interes-
sados”; 2. a capacidade civil e profissional do consultor 
escolhido para a prestação dos serviços, que não de-
tinha cargo público e havia mesmo publicado e coor-
denado obras na área objeto da consultoria; 3. a con-
tabilização, pela empresa, das verbas percebidas, ao 
lado de várias outras receitas; 4. a apresentação, pelo 
representado, de diversas proposições e realização 
de pronunciamentos na área e período objeto do con-
trato; 5. o fornecimento de outras informações e sub-
sídios, pela Consultoria contratada, a debates sobre 
questões ambientais, agrárias e humanitárias, no pe-
ríodo do contrato; 6. a plena possibilidade de prestação 
de tais serviços à distância; 7. a existência de cliente 
diverso que custeava despesas de locomoção do con-
sultor; 8. a regular emissão de notas fiscais pelos ser-
viços, com suspensão nos meses de agosto e setem-
bro de 2008; 9. a inexistência, nas contas aprovadas 
pela Justiça Eleitoral, de doações à campanha eleito-
ral do consultor advindas do Parlamentar representa-
do, da empresa de consultoria contratada ou de sua 
sócia na empresa. Ao que nos parece, pois, os servi-
ços foram efetivamente prestados, a preços razoáveis; 
não houve qualquer relação entre a campanha e a 
eleição do vereador João Alfredo com o dinheiro da 
verba indenizatória do representado; e as passagens 
e hospedagens do contratado em suas viagens a Bra-

sília podem ter sido custeadas pelo próprio, pela em-
presa Greenpeace ou qualquer outro cliente, não ha-
vendo qualquer indício de custeio pelo representado. 
Desse modo, portanto, e consignando minha preocu-
pação com a possibilidade de banalização do ofereci-
mento de representações contra parlamentares com 
suporte em gastos perfeitamente compreensíveis in-
denizados pela VIEP, entendo não ter havido violação 
aos arts. 4, I e II ou qualquer outro dispositivo do Có-
digo de Ética e Decoro Parlamentar Parlamentar, pelo 
que submeto o assunto à superior consideração de 
Vossas Excelências, manifestando-me pelo arquiva-
mento do presente processo.”. Submetido a votos, o 
parecer supra foi aprovado por unanimidade. IV – PAU-
TA DO SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO. Sua Ex-
celência, o Senhor Deputado Rafael Guerra, relatou 
seus pareceres exarados nos seguintes processos: 
Item 1.3) Processo nº 104.645/2008. Parecer do Re-
lator, Deputado Rafael Guerra, à fl. 24: “Trata-se da 
proposta de alteração dos artigos 6° e 15 do Regula-
mento de Controle Patrimonial da Câmara dos Depu-
tados, instituído pelo Ato da Mesa n. 63, de 1997, com 
vistas a, respectivamente, permitir o recebimento de-
finitivo de bens permanentes em local diverso da Co-
ordenação de Almoxarifado e instituir a “Guia de Trans-
ferência Eletrônica” em substituição à “Guia de Trans-
ferência de Material Permanente”. Revelam os autos 
que, considerando os princípios administrativos da ra-
zoabilidade e da economicidade, o recebimento de 
bens permanentes fora do âmbito da Coordenação de 
Almoxarifado já vem sendo realizado, a exemplo dos 
produtos de alta sensibilidade, tais como equipamen-
tos médicos e de informática, entregues diretamente 
nos locais onde serão utilizados. Relativamente à al-
teração do artigo 15, que trata da movimentação de 
material permanente, com as novas rotinas implemen-
tadas pela informatização do processo, as antigas 
Guias de Transferência de Materïal Permanente estão 
fora de uso. Nesse passo, a proposta visa aperfeiçoar 
o conteúdo da norma de administração patrimonial da 
Casa segundo as inovações organizacionais e tecno-
lógicas surgidas após a edição do Ato da Mesa n. 63, 
de 1997, bem como atender recomendações dos ór-
gãos técnicos da Casa. Ademais, no tocante ao rece-
bimento e aceitação de materiais, a proposição segue 
a mesma linha do Executivo Federal, consoante o dis-
posto no item 3 da Instrução Normativa n. 205/88 da 
Secretaria de Administração Pública da Presidência 
da República. Ante o exposto, esta Secretaria subme-
te a matéria ao exame e à deliberação da douta Mesa, 
com parecer favorável desta Secretaria, nos termos 
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da anexa minuta de Ato da Mesa.”. Esclarecida a ma-
téria, a Mesa Diretora aprovou, por unanimidade, o 
parecer supra e, em consequência, baixou o Ato da 
mesa nº 44, de 2009, que “altera os arts. 6º e 15 do 
Regulamento de Controle Patrimonial da Câmara dos 
Deputados, instituído pelo Ato da Mesa nº 63/97”, a 
ser publicado no Diário da Câmara dos Deputados. 
Em relação aos itens 1.4 e 1.5, de interesse da Secre-
taria Executiva do Pró-Saúde, a Mesa Diretora aprovou, 
por unanimidade, os pareceres do Relator, conforme 
a seguir: Item 1.4) Processo n° 120.385/2007. Parecer 
do Relator, Deputado Rafael Guerra: “Trata o presente 
processo de prestação de contas da Secretaria Exe-
cutiva do Programa de Assistência Médica e Odon-
tológica dos Servidores da Câmara dos Deputados 
(Pró-Saúde), referente ao exercício de 2006. O Pró-
Saúde está associado ao Programa de Assistência 
Médica Supletiva (PAMS) da Caixa Econômica Fede-
ral. 2. A Secretaria de Controle Interno (Secin), em seu 
Relatório de Auditoria n° 04/2007, às fls. 57/58, infor-
mou que as demonstrações financeiras refletem com 
exatidão o saldo de 31 de dezembro de 2006, escla-
recendo que “o saldo de R$151.712.043,03, existente 
em conta de “ApIicações de Liquidez Imediata”, cons-
titui o fundo de reserva do Pró-Saúde e é oriundo da 
arrecadação acumulada pelo Programa desde a sua 
implantação. Este fundo somente é utilizado quando 
os recursos alocados no orçamento da Câmara são 
insuficientes para atender aos gastos do Plano” e que 
“a movimentação financeira das disponibilidades do 
ano de 2006 foi a seguinte: Saldo em 31/12/05 – 
R$121.015.618,59; Receitas de Contribuições – 
R$13.612.013,95; Rendimentos de Aplicações Finan-
ceiras – R$17.084.410,49, e Saldo em 31/12/06 – 
R$151.712.043,03.”. 3. A Secin, após analisar os atos 
de gestão administrativa e financeira dos responsáveis 
pela administração do Pró-Saúde, correspondentes ao 
período de 01/01/06 a 31/12/06, atestou que a presen-
te prestação de contas encontra-se em condições de 
ser apreciada pelo Conselho Diretor do Pró-Saúde e 
ser submetida à aprovação da Mesa Diretora, nos ter-
mos do disposto no artigo 45 do Regulamento do Pró-
Saúde, alterado pelo Ato da Mesa n° 75/2006, con-
cluindo pela regularidade das contas do Pró-Saúde 
relativas ao exercício de 2006, excetuando-se os 
achados de auditoria indicados nos parágrafos 12 e 
15 do Relatório de Auditoria n° 04/2007, às fls. 58/60, 
quais sejam: 12. Divergência entre os dados cadastrais 
dos dependentes no cados do Pró-Saúde e do Depar-
tamento de Pessoal e, consequentemente, manutenção 
indevida de dependentes no Programa, e 15. Paga-
mento em duplicidade de sessão de psicoterapia indi-
vidual e ausência de informação, nos recibos, das 

datas das sessões. 4. Quanto aos achados, a Secin 
sugeriu à Diretoria-Geral que solicitasse à Diretoria de 
Recursos Humanos a adoção das providências lista-
das nas letras “a” e “b” e à Secretaria Executiva do 
Pró-Saúde que adotasse, em situações futuras, as 
providências elencadas nas letras “c” a “e”, do despa-
cho de fls. 65. 5. Em atenção às recomendações con-
tidas no Relatório de Auditoria, o Departamento de 
Pessoal, às fls, 70, e o Centro de Informática, às fls, 
79/80, manifestaram-se sobre a dificuldade de unifica-
ção das bases cadastrais referentes às áreas da Casa 
envolvidas com recursos humanos, e a Secretaria Exe-
cutiva do Pró -Saúde, às fls. 72, listou as providências 
adotadas. 6. O Diretor da Secretaria Executiva do Pró-
Saúde, às fls. 74, atestou que o Conselho Diretor do 
Pró-Saúde, em reunião realizada em 28 de fevereiro 
de 2008, após apreciação da presente prestação de 
contas, acolheu as recomendações apresentadas pela 
Secretaria de Controle Interno. 7. A Diretoria-Geral 
encaminhou a matéria a esta Primeira-Secretaria in-
formando que, após a aprovação pelo Conselho Dire-
tor da presente prestação de contas e das respostas 
às sugestões feitas pela Secretaria de Controle Inter-
no, o processo está em condições de ser submetido à 
aprovação da Mesa Diretora. 8.À vista do exposto, em 
observância ao art. 45 do Regulamento do Pró-Saúde, 
aprovado pelo Ato da Mesa n° 75/2006, esta Secreta-
ria submete a Prestação de Contas do Pró-Saúde de 
2006 ao exame e à deliberação da douta Mesa, nos 
termos das informações e manifestações favoráveis 
dos órgãos técnicos desta Casa.”; Item 1.5) Processo 
n°165.065/2008. Parecer do Relator, Deputado Rafael 
Guerra, às fls. 67/68: “Trata-se da prestação de contas 
da Secretaria Executiva do Programa de Assistência 
Médica e Odontológica dos Servidores da Câmara dos 
Deputados – Pró-Saúde, relativa ao exercício de 2007. 
Referido Programa decorre de Convênio firmado com 
a Caixa Econômica Federal e, nesta Casa, tem regu-
lamento próprio (aprovado pelo Ato da Mesa nº 75/2006), 
cujo art. 75 dispõe que “A prestação de contas anual 
das atividades do PRÓ-SAÚDE será (..) submetida à 
aprovação da Mesa Diretora da Câmara dos Deputa-
dos”. As despesas do Pró-Saúde são pagas com re-
cursos da dotação orçamentária da CD e com recursos 
próprios do Programa. Assim, nas modalidades Esco-
lha Dirigida (assistência prestada por entidade ou 
profissional credenciado), Livre Escolha (assistência 
prestada ao beneficiário por entidade ou profissional 
fora da rede credenciada, mediante ressarcimento ta-
belado tabelado) e Perícia Odontológica, as despesas 
estão assim discriminadas (fls. 59):
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*Desconsiderado os valores pagos em 2007 ins-
critos em RP em 2006. As Receitas do Pró-Saúde no 
período totalizaram a importância de R$ 34.128.807,90, 
assim demonstradas: RECEITAS – 34.128.807,90; 
Rendimentos de aplicação financeira – 16.237.169,37; 
Contribuições mensais – 13.971.374,95; Participações 
– 3.916.100,60; Taxas de confecção de carteira – 
2.234,50; Indenizações – 1.928,48. A instrução do 
processo revela que, no período em análise, as des-
pesas do Pró-Saúde foram superiores às receitas fi-
cando, assim, como em exercícios anteriores, depen-
dente, o Programa, de recursos orçamentários da 
Câmara, conforme demonstrado a seguir: Exercício 
2007: Receitas R$ 34.128.807,90; Despesas R$ 
47.610.297,51; Déficit –R$13.481.489,61. Nada obs-
tante, o Programa possui uma conta-corrente na Cai-
xa Econômica Federal, e o saldo em 31/12/2007 foi de 
R$3.326,44. O saldo da aplicação financeira, vincula-
do à mesma conta, na mesma data, é de 
R$182.328.958,07 (fls. 06). O saldo “constitui o fundo 
de reserva do Pró-Saúde e é oriundo da arrecadação 
acumulada pelo Programa desde a sua implantação. 
Este fundo somente é utilizado quando os recursos 
alocados no orçamento da Câmara são insuficientes 
para atender aos gastos do Plano,” (fls. 58v). Demais 
informações e demonstrativos desta Prestação de 
Contas encontram-se ao longo da instrução proces-
sual. A Secretaria de Controle Interno (Secin) consi-
derou regulares as contas dos responsáveis pela ad-
ministração do Pro-Saúde relativas ao ano de 2007. 
Consequentemente, a Diretoria-Geral encaminhou o 
processo a esta Primeira-Secretaria, informando que 
a matéria está em condições de ser submetida à apro-
vação da Mesa Diretora. À vista do exposto, em ob-
servâancia ao art. 45 do regulamento do Pró-Saúde, 
esta Secretaria submete a Prestação de Contas do 
Pró-Saúde de 2007 ao exame e à deliberação da dou-
ta Mesa, nos termos das informações e manifestações 
favoráveis dos órgãos técnicos da Casa.”. Dando con-
tinuidade, item 1.6) Processo nº 147.786/2008. Parecer 
do Relator, Deputado Rafael Guerra, à fl. 15: “Trata-se 
de proposta do Departamento de Pessoal destinada 
a disciplinar a concessão eletrônica de férias aos ser-

vidores, como parte do Programa de Desmaterialização 
de Processos da Câmara dos Deputados. Segundo os 
autos, a concessão eletrônica de férias já vem sendo 
realizada em caráter experimental pelos órgãos da 
Casa, e com êxito, necessitando ser normatizada, em 
substituição às regras contidas nos diplomas legais 
então vigentes. A implementação desse novo sistema 
proporcionará economia de material, contribuindo para 
a política de sustentabilidade ambiental da Casa, e 
conferirá celeridade nos processos de concessão de 
férias. No exame da matéria, o órgão de pessoal iden-
tificou a necessidade de edição de resolução que al-
tere a de n. 20, de 1971, bem como de portaria e ordem 
de serviço oriundas da Diretoria-Geral: a resolução 
visa atribuir ao Diretor-Geral a competência para con-
ceder férias aos servidores, revogando dispositivo 
atual que confere tal prerrogativa aos Diretores de De-
partamento e ao Diretor do Centro de Documentação 
e Informação; a portaria delega a mencionada compe-
tência ao Senhor Diretor do Departamento de Pesso-
al e a ordem de serviço institui, no âmbito normativo, 
a concessão de férias por meio eletrônico. Ante o ex-
posto, esta Secretaria submete a matéria ao exame e 
à deliberação da douta Mesa, com parecer favorável, 
nos termos das minutas de resolução, portaria e ordem 
de serviço anexas.”. Analisada a matéria, a Mesa Di-
retora aprovou o parecer supra e, em decorrência, o 
Projeto de Resolução que “altera a Resolução nº 20, 
de 1971”; a Portaria que “delega competência ao Di-
retor do Departamento de Pessoal para a concessão 
de férias aos servidores da Câmara dos Deputados”, 
nos seguintes termos: “O DIRETOR-GERAL DA CÂ-
MARA DOS DEPUTADOS, considerando o disposto 
no § 1º do art. 274 do Regimento Interno, e no uso das 
atribuições que lhe conferem os incisos XV e XXIII do 
art. 147 da Resolução n° 20, de 1971,resolve: Art. 1° 
Delegar competência ao Diretor do Departamento de 
Pessoal para a concessão de férias aos servidores 
desta Casa. Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.”; e a Ordem de Serviço que 
“institui a concessão eletrônica de férias aos servido-
res da Câmara dos Deputados e dá outras providên-
cias”, nos termos a seguir: “O DIRETOR-GERAL DA 

Despesas 2007* Pagas com recursos  
orçamentários da CD

Pagas com  
recursos próprios

Total

Escolha Dirigida 37.880.313,80 4.944.934,53 42.825.248,33

Livre Escolha 4.780,115,86 - 4.708.115,86

Perícia Odontológica 76.933,32 - 76,933,32

Total 42.665.362,98 4.944.934,53 47.610.297,51
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CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições 
que lhe confere o inciso XV do art. 147 da Resolução 
n° 20, de 1971, resolve: Art. 1º Fica instituída a con-
cessão eletrônica de férias aos servidores da Câmara 
dos Deputados. Art. 2° A solicitação de férias será efe-
tuada por meio eletrônico, cabendo ao superior hierár-
quico do servidor encaminhá-la ao Departamento de 
Pessoal, para fins de concessão, registro e publicação. 
Art. 3º O disposto nesta Ordem de Serviço aplica-se, 
no que couber, aos períodos de recesso. Art. 4° Ficam 
convalidadas as concessões de férias processadas 
pelo Departamento de Pessoal em meio eletrônico. Art. 
5° Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do 
Departamento de Pessoal. Art. 6° Revoga-se a Ordem 
de Serviço n° 2, de 1990. Art. 7° Esta Ordem de Serviço 
entra em vigor na data de sua publicação.”. Item 1.7) Pro-
cesso n° 108.342/2009. Parecer do Relator, Deputado 
Rafael Guerra, à fl. 17: “Trata-se de proposta de Ato da 
Mesa que dispõe sobre a criação e a extinção de funções 
comissionadas na estrutura da Secretaria de Controle 
Interno e dá outras providências. O órgão de controle 
justifica a proposta como medida para adequar a atual 
estrutura de pessoal da Secretaria às novas demandas, 
sem qualquer impacto financeiro. Esclarece a Secin que 
há sete anos o quadro de funções comissionadas da 
Secretaria permanece o mesmo, mas o volume de tra-
balho no período aumentou sensivelmente em face da 
implementação de novas rotinas na área administrativa 
que exigem constante acompanhamento. Dessa forma, 
por meio de Ato da Mesa, propõe-se a extinção de 3 (três) 
funções comissionadas FC-07 e 1 (uma) função FC-04, 
oriundas da própria Secretaria, e a criação de 4 (quatro) 
funções comissionadas FC-06 no órgão. A instrução pro-
cessual revela que a transformação de funções comis-
sionadas, por Ato de Mesa, é possível desde que não 
acarrete aumento de despesa, conforme preceitua o art. 
4º da Resolução n° 46, de 2006. Para tanto, constam dos 
autos os valores relativos à compensação de gastos pro-
veniente da transformação pretendida (fls. 2). A propos-
ta prevê que a Secin contará, para a execução de suas 
atividades finalísticas, com servidores do quadro efetivo 
da Câmara dos Deputados que possuam qualificação e 
perfil para a atividade de controle. Os critérios da quali-
ficação referida serão regulamentados por Ato do titular 
da Secretaria. Permite ainda a lotação no órgão de con-
trole de servidores sujeitos à lotação exclusiva em outras 
unidades administrativas que exerçam atribuições essen-
ciais à atividade de controle. O Diretor-Geral encaminha 
a proposta, com manifestação favorável à sua aprovação. 
Ante o exposto, esta Secretaria, a teor do disposto no 
art. 4º da supracitada Resolução, submete a matéria ao 
exame e à deliberação da douta Mesa, com parecer pela 
aprovação da minuta de Ato da Mesa, nos termos pro-

postos, conforme a instrução.”. A Mesa Diretora, após 
explanação do parecer, aprovou, por unanimidade, o pa-
recer supra e, em consequência, baixou o Ato da Mesa 
nº 45, de 2009, que “dispõe sobre a criação e a extinção 
de funções comissionadas na estrutura da Secretaria de 
Controle Interno e dá outras providências”, a ser publi-
cado no Diário da Câmara dos Deputados. Item 3.2) 
Processo n° 111.928/2007. Parecer do Relator, Deputa-
do Rafael Guerra, às fls. 9/10: “Trata-se de solicitação do 
Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, para 
que seja autorizada a prorrogação de cessão do servidor 
da Câmara dos Deputados Ezequiel Sousa do Nasci-
mento, Técnico Legislativo, atribuição Assistente Admi-
nistrativo, ponto n° 4.345, com vistas a continuar exer-
cendo, naquele órgão, o cargo em comissão de Secre-
tário de Políticas Públicas de Emprego, código DAS 101-6. 
O servidor encontra-se cedido ao Ministério do Trabalho 
e Emprego desde 3/5/07, com ônus para a Câmara dos 
Deputados. A cessão está autorizada até 3/5/09. A ma-
téria está disciplinada no art. 93, inciso I, § 1° da Lei n° 
8.112/90, o qual estabelece a responsabilidade do órgão 
cedente pelo pagamento da remuneração, in verbis: “Art. 
93. 0 servidor poderá ser cedido para ter exercício em 
outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Es-
tados, ou Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes 
hipóteses: I – para exercício de cargo em comissão ou 
função de confiança; (...) § 1 ° Na hipótese do inciso I, 
sendo a cessão para órgãos ou entidades dos Estados, 
do Distrito Federal ou dos Municípios, o ônus da remu-
neração será do órgão ou entidade cessionária, mantido 
o ônus para o cedente nos demais casos.“ (...) (sem des-
taque no original) No âmbito da Câmara dos Deputados, 
aplica-se o disposto nos arts. 1° e 2º do Ato da Mesa n° 
56/97: “Art. 1º O servidor efetivo da Câmara dos Depu-
tados somente poderá ser cedido para ter exercício em 
outro órgão, nas seguintes hipóteses: .... II – na adminis-
tração federal direta, autárquica e fundacional, para o 
exercício de cargo de Ministro de Estado, cargo em co-
missão ou função de confiança de níveis DAS-05 ou 
DAS-06 e Cargo de Natureza Especial ou equivalentes; 
... Art. 2° Na hipótese dos incisos I, II e III do artigo ante-
rior, o ônus dos vencimentos do cargo efetivo será de 
responsabilidade da Câmara dos Deputados, cabendo 
ao cessionário as demais despesas resultantes da re-
quisição.” (sem destaques no original) A instrução pro-
cessual revela não haver impedimento legal à prorroga-
ção pretendida, Atualmente, 25 (vinte e cinco) servidores 
desta Casa encontram-se à disposição de outros órgãos 
públicos. Ante o exposto, esta Secretaria submete a ma-
téria ao exame e à deliberação da douta Mesa, com pa-
recer favorável à prorrogação da cessão, por um ano, 
conforme a instrução.”. A Mesa Diretora, por unanimida-
de, aprovou o parecer supra. Item 3.3) Processo n° 
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102.965/07. Parecer do Relator, Deputado Rafael Guer-
ra, às fls. 96/97: “Trata-se de pedido do Presidente do 
Superior Tribunal de Justiça/STJ, Ministro Cesar Asfor 
Rocha, para que seja prorrogada, por um ano, a cessão 
do servidor desta Casa Legislativa Marcos Rosas Degaut 
Pontes, Analista Legislativo, atribuição Técnica Legislati-
va, ponto n° 6.610, para aquele Tribunal, com vistas a 
continuar exercendo, na Assessoria Internacional da Pre-
sidência, o cargo em comissão de Assessor A, código 
CJ-2. O servidor foi cedido ao STJ, em 16/02/2007, por 
decisão do Senhor Presidente, ad referendum da Mesa 
Diretora, com vistas a ocupar o cargo em comissão de 
nível CJ-2. Ocorre que, após pesquisa aprofundada so-
bre correlação de funções, o Departamento de Pessoal 
verificou que o cargo em comissão código CJ-2 equiva-
le, na verdade, ao DAS-4, contrariando as disposições 
do art. 1°, inciso II, do Ato da Mesa n° 56/97, o qual exi-
ge seja o servidor designado, no órgão cessionário, para 
cargo em comissão equivalente aos níveis DAS-05 ou 
DAS-06 do Poder Executivo. Desse modo, o Departa-
mento de Pessoal, em 31/07/2007, solicitou manifestação 
do STJ quanto à correlação do cargo em comissão CJ-2 
com os cargos de DAS do Poder Executivo, Ao respon-
der, o Tribunal confirmou a correspondência do CJ-2 com 
o DAS-4, mas solicitou, em caráter excepcional, a per-
manência do servidor naquela Corte Judiciária até o en-
cerramento da XIV Cúpula-Judicial Ibero-Americana, da 
qual o Tribunal era Secretaria Pro-Tempore e o servidor 
Coordenador Nacional Adjunto da Cúpula. Para evitar 
prejuízo àquele ente público, a Mesa Diretora, em reunião 
de 3/10/2007, ratificou a decisão do Senhor Presidente 
quanto à cessão inicial do servidor, e autorizou, em ca-
ráter excepcional, sua permanência no STJ até o encer-
ramento do evento, marcado para março de 2008. Em 
5/3/2008, o órgão cessionário encaminhou pedido de 
prorrogação de cessão, por mais 120 (cento e vinte) dias, 
a fim de que o servidor ultimasse tarefas relacionadas 
com o evento. A prorrogação foi autorizada pela Mesa 
Diretora, em 8/5/2008. Vencido o prazo da cessão, novo 
pedido de prorrogação, de 360 (trezentos e sessenta) 
dias, foi encaminhado pelo órgão judicial. A Mesa Dire-
tora, majs uma vez, autorizou a prorrogação em caráter 
excepcional, ocasião em que convalidou a cessão rela-
tiva ao período de 29/7/2008 a 18/12/2008, tempo em 
que o servidor permaneceu em exercício no STJ aguar-
dando decisão desta Casa acerca da prorrogação soli-
citada. Agora, o STJ solicita nova prorrogação da cessão, 
por 1 (um) ano, a contar de 19/3/2009, com o objetïvo de 
dar continuidade às atividades desenvolvidas pela As-
sessoria Internacional da Presidência e a fim de não 
acarretar danos aos trabalhos em curso naquele órgão. 
Ao encaminhar o processo a esta Secretaria, o Diretor-
Geral ressalta que a prorrogação, nos moldes propostos, 

não encontra respaldo legal, vez que o servidor continu-
ará exercendo cargo em comissão correspondente ao 
DAS-4. Ante o exposto, esta Secretaria submete a ma-
téria ao exame e à deliberação da douta Mesa para de-
cidir acerca do pedido em tela.”. Submetido à deliberação, 
a Mesa Diretora indeferiu o pedido de prorrogação de 
cessão do servidor Marcos Rosas Degaut Pontes, soli-
citado através do Oficio n° 226/GP, do Superior Tribunal 
de Justiça (Processo anexo de n° 107.612/2009, à fl. 87), 
conforme instrução supra. Com relação ao restante da 
pauta da Primeira Secretaria, o Senhor Deputado Rafa-
el Guerra resolveu retirar os itens a seguir especificados: 
1.1) Processo nº 102.939/2009, de interesse do Depar-
tamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade, refe-
rente ao Orçamento Analítico de 2008; 1.2) Processo nº 
103.832/2009, de interesse do Departamento de Finan-
ças, Orçamento e Contabilidade, referente ao Orçamen-
to Analítico de 2009; 1.8) Processo nº 146.116/2007, de 
interesse do Centro de Informática, referente à transfor-
mação de cargo efetivo; 2.1) Processo nº 2.847/2007, de 
interesse do Deputado Tatico, referente ao requerimento 
sobre penhorabilidade da verba indenizatória parlamen-
tar; 2.2) Processo nº 7.606/2003, de interesse da ex-
deputada Mariângela Duarte, referente à devolução de 
contribuições ao PSSC; 2.3) Processo nº 24.687/2007, 
de interesse da ex-deputada Neyde Aparecida, referen-
te à devolução de contribuições ao PSSC; 2.4) Processo 
nº 103.945/2009, de interesse do Deputado Otávio Leite, 
referente à minuta de Ato da Mesa – emissão de decla-
ração sobre pronunciamento em Plenário; 2.5) Proces-
so nº 104.211/2007, de interesse do ex-deputado João 
Carlos Bacelar, referente a pedido de reconsideração 
– ressarcimento de despesas médicas; 3.1) Processo 
nº 137.448/2007, de interesse de Maria Zélia Guedes 
de Lima, referente à pensão civil; 4.1) Processo nº 
102.333/2006, de interesse da Empresa de Correios 
e Telégrafos, referente à cessão de espaço físico – re-
visão. V – PAUTA DO SENHOR QUARTO SECRETÁ-
RIO. O Senhor Deputado Nelson Marquezelli, Quarto 
Secretário, apresenta minuta de Ato da Mesa para re-
gulamentação da reserva técnica de imóveis funcionais. 
Durante discussão, a Mesa Diretora concedeu vista 
ao Senhor Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, 
Segundo Vice-Presidente, conforme solicitação. Nada 
mais havendo a tratar, às dez horas e quinze minutos, 
o Senhor Presidente declarou encerrada a presente 
sessão. e, para constar, eu, , Mozart Vianna de Paiva, 
Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, 
após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publica-
ção no Diário da Câmara dos Deputados. – Michel 
Temer, Presidente.
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3º Suplente de Secretário:
LEANDRO SAMPAIO - PPS - RJ
4º Suplente de Secretário:
MANOEL JUNIOR - PSB - PB

LÍDERES E VICE-LÍDERES

Bloco PMDB, PTC
Líder: HENRIQUE EDUARDO ALVES

Vice-Líderes:
Mendes Ribeiro Filho (1º Vice), Colbert Martins, Edinho Bez,
Eunício Oliveira, Gastão Vieira (Licenciado), Ibsen Pinheiro, Maria
Lúcia Cardoso, Mauro Benevides, Osmar Serraglio, Celso
Maldaner, Darcísio Perondi, Geraldo Pudim, Marcelo Melo, Pedro
Novais, Valdir Colatto, Vital do Rêgo Filho, Laerte Bessa, Eduardo
Cunha e Rodrigo Rocha Loures.

PT
Líder: CÂNDIDO VACCAREZZA

Vice-Líderes:
Anselmo de Jesus, Antonio Carlos Biscaia, Carlos Abicalil, Carlos
Zarattini, Décio Lima, Devanir Ribeiro, Domingos Dutra, Fernando
Ferro, Francisco Praciano, Geraldo Simões, Iriny Lopes, José
Genoíno, José Guimarães, Luiz Sérgio, Nilson Mourão, Paulo
Rocha, Pepe Vargas, Vicentinho, Reginaldo Lopes e Jilmar Tatto.

PSDB
Líder: JOSÉ ANÍBAL

Vice-Líderes:
Duarte Nogueira (1º Vice), Bruno Araújo, Bruno Rodrigues, Lobbe
Neto, Raimundo Gomes de Matos, Andreia Zito, Bonifácio de
Andrada, Paulo Abi-ackel, Professor Ruy Pauletti, Renato Amary,
Wandenkolk Gonçalves, Professora Raquel Teixeira, William
Woo, Pinto Itamaraty e Antonio Feijão.

DEM
Líder: RONALDO CAIADO

Vice-Líderes:
Paulo Bornhausen (1º Vice), Abelardo Lupion, Claudio Cajado,
Efraim Filho, Felipe Maia, Guilherme Campos, João Oliveira,
Jorginho Maluly, José Carlos Aleluia, Lira Maia, Luiz Carreira,
Marcio Junqueira, Onyx Lorenzoni e Roberto Magalhães.

Bloco PSB, PCdoB, PMN, PRB
Líder: MÁRCIO FRANÇA

Vice-Líderes:
Rodrigo Rollemberg (1º Vice), Ciro Gomes, Marcondes Gadelha,
Marcelo Serafim, Dr. Ubiali, Lídice da Mata, Valadares Filho, Júlio
Delgado, Daniel Almeida, Flávio Dino, Cleber Verde, Silvio Costa
e Perpétua Almeida.

PR
Líder: SANDRO MABEL

Vice-Líderes:
Lincoln Portela (1º Vice), Aelton Freitas, Chico da Princesa,
Giacobo, Jofran Frejat, José Rocha, Leo Alcântara, Lúcio Vale,
Neilton Mulim e Gorete Pereira.

PP
Líder: MÁRIO NEGROMONTE

Vice-Líderes:
Benedito de Lira (1º Vice), Antonio Cruz, José Linhares, Pedro
Henry, Roberto Balestra (Licenciado), Simão Sessim, Vilson
Covatti, Roberto Britto, Nelson Meurer, Dilceu Sperafico e Paulo
Maluf.

PDT
Líder: BRIZOLA NETO

Vice-Líderes:
Dagoberto (1º Vice), Sebastião Bala Rocha, Damião Feliciano,
Paulo Rubem Santiago, Julião Amin, Mário Heringer e João Dado.

PTB
Líder: JOVAIR ARANTES

Vice-Líderes:
Luiz Carlos Busato (1º Vice), Alex Canziani, Arnaldo Faria de Sá,
Pastor Manoel Ferreira, Paes Landim e Pedro Fernandes.

PV
Líder: SARNEY FILHO

Vice-Líderes:
Edson Duarte, Antônio Roberto, José Fernando Aparecido de
Oliveira e Dr. Nechar.

PPS
Líder: FERNANDO CORUJA

Vice-Líderes:
Arnaldo Jardim (1º Vice), Moreira Mendes, Geraldo Thadeu e
Humberto Souto.

PSC
Líder: HUGO LEAL

Vice-Líderes:
Eduardo Amorim (1º Vice), Carlos Eduardo Cadoca e Regis de
Oliveira.
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PSOL
Repr.:

PHS
Repr.: MIGUEL MARTINI

PTdoB
Repr.: VINICIUS CARVALHO

Liderança do Governo
Líder: HENRIQUE FONTANA

Vice-Líderes:
Beto Albuquerque, Wilson Santiago, Milton Monti, Ricardo Barros
e Armando Abílio.

Liderança da Minoria
Líder: ANDRÉ DE PAULA



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
Antonio Feijão - PSDB
Dalva Figueiredo - PT
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
Francisco Praciano - PT
Lupércio Ramos - PMDB
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
Eduardo Gomes - 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
Clóvis Fecury - DEM
Costa Ferreira - PSC
Davi Alves Silva Júnior - PDT
Domingos Dutra - PT
Flávio Dino - PCdoB
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
Washington Luiz - PT
Zé Vieira - PR

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
Leo Alcântara - PR
Manoel Salviano - PSDB
Marcelo Teixeira - PR
Mauro Benevides - PMDB
Pastor Pedro Ribeiro - PMDB
Paulo Henrique Lustosa - PMDB
Raimundo Gomes de Matos - PSDB
Vicente Arruda - PR
Zé Gerardo - PMDB

Piauí
Alberto Silva - PMDB
Átila Lira - PSB
Ciro Nogueira - PP
Elizeu Aguiar - PTB
José Maia Filho - DEM
Júlio Cesar - DEM
Marcelo Castro - PMDB
Nazareno Fonteles - PT
Osmar Júnior - PCdoB
Paes Landim - PTB

Rio Grande do Norte
Betinho Rosado - DEM
Fábio Faria - PMN
Fátima Bezerra - PT
Felipe Maia - DEM
Henrique Eduardo Alves - PMDB
João Maia - PR
Rogério Marinho - PSDB
Sandra Rosado - PSB

Paraíba
Armando Abílio - PTB
Damião Feliciano - PDT
Efraim Filho - DEM



Luiz Couto - PT
Major Fábio - DEM
Manoel Junior - PSB
Marcondes Gadelha - PSB
Rômulo Gouveia - PSDB
Vital do Rêgo Filho - PMDB
Wellington Roberto - PR
Wilson Braga - PMDB
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
Ana Arraes - PSB
André de Paula - DEM
Armando Monteiro - PTB
Bruno Araújo - PSDB
Bruno Rodrigues - PSDB
Carlos Eduardo Cadoca - PSC
Charles Lucena - PTB
Edgar Moury - PMDB
Eduardo da Fonte - PP
Fernando Coelho Filho - PSB
Fernando Ferro - PT
Fernando Nascimento - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PR
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - DEM
Marcos Antonio - PRB
Maurício Rands - PT
Paulo Rubem Santiago - PDT
Pedro Eugênio - PT
Raul Henry - PMDB
Raul Jungmann - PPS
Roberto Magalhães - DEM
Silvio Costa - PMN
Wolney Queiroz - PDT

Alagoas
Antonio Carlos Chamariz - PTB
Augusto Farias - PTB
Benedito de Lira - PP
Carlos Alberto Canuto - 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
Emiliano José - PT
Fábio Souto - DEM
Félix Mendonça - DEM
Fernando de Fabinho - DEM
Geraldo Simões - 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
Jutahy Junior - PSDB
Lídice da Mata - PSB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - DEM
Marcelo Guimarães Filho - PMDB
Márcio Marinho - PR
Marcos Medrado - PDT
Mário Negromonte - PP
Maurício Trindade - PR
Paulo Magalhães - DEM
Roberto Britto - PP
Sérgio Barradas Carneiro - PT
Sérgio Brito - PDT
Severiano Alves - PDT
Tonha Magalhães - PR
Uldurico Pinto - PMN
Veloso - PMDB
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
Aelton Freitas - PR
Alexandre Silveira - PPS
Antônio Andrade - PMDB
Antônio Roberto - PV
Aracely de Paula - PR
Bilac Pinto - PR
Bonifácio de Andrada - PSDB
Carlos Melles - DEM
Carlos Willian - PTC
Ciro Pedrosa - PV
Edmar Moreira - 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
Lael Varella - DEM
Leonardo Monteiro - PT
Leonardo Quintão - PMDB
Lincoln Portela - PR
Luiz Fernando Faria - PP
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Marcos Lima - PMDB
Marcos Montes - DEM
Maria Lúcia Cardoso - PMDB
Mário de Oliveira - PSC
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Miguel Corrêa - PT
Miguel Martini - PHS
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair Cunha - PT
Paulo Abi-ackel - PSDB



Paulo Piau - PMDB
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Rodrigo de Castro - PSDB
Saraiva Felipe - PMDB
Silas Brasileiro - PMDB
Virgílio Guimarães - PT
Vitor Penido - DEM

Espírito Santo
Camilo Cola - PMDB
Capitão Assumção - PSB
Iriny Lopes - PT
Jurandy Loureiro - PSC
Lelo Coimbra - PMDB
Luiz Paulo Vellozo Lucas - PSDB
Manato - PDT
Rita Camata - PMDB
Rose de Freitas - PMDB
Sueli Vidigal - PDT

Rio de Janeiro
Alexandre Santos - PMDB
Andreia Zito - PSDB
Antonio Carlos Biscaia - PT
Arnaldo Vianna - PDT
Arolde de Oliveira - DEM
Bernardo Ariston - PMDB
Brizola Neto - PDT
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PSOL
Chico D'angelo - PT
Cida Diogo - PT
Deley - PSC
Dr. Adilson Soares - PR
Dr. Paulo César - PR
Edmilson Valentim - PCdoB
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Lopes - PSB
Felipe Bornier - PHS
Fernando Gabeira - PV
Fernando Lopes - PMDB
Filipe Pereira - PSC
Geraldo Pudim - PMDB
Glauber Braga - PSB
Hugo Leal - PSC
Indio da Costa - DEM
Jair Bolsonaro - PP
Leandro Sampaio - PPS
Léo Vivas - PRB
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
Paulo Rattes - PMDB
Rodrigo Maia - DEM
Rogerio Lisboa - DEM
Silvio Lopes - PSDB
Simão Sessim - PP
Solange Almeida - PMDB
Solange Amaral - DEM
Suely - PR
Vinicius Carvalho - PTdoB

São Paulo
Abelardo Camarinha - PSB
Aldo Rebelo - PCdoB
Aline Corrêa - PP

Antonio Bulhões - 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
Bispo Gê Tenuta - DEM
Cândido Vaccarezza - PT
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zarattini - PT
Celso Russomanno - PP
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Nechar - PV
Dr. Talmir - PV
Dr. Ubiali - PSB
Duarte Nogueira - PSDB
Edson Aparecido - PSDB
Eleuses Paiva - DEM
Emanuel Fernandes - PSDB
Fernando Chiarelli - PDT
Fernando Chucre - PSDB
Francisco Rossi - PMDB
Guilherme Campos - DEM
Ivan Valente - PSOL
Janete Rocha Pietá - PT
Jefferson Campos - PTB
Jilmar Tatto - PT
João Dado - PDT
João Paulo Cunha - PT
Jorginho Maluly - DEM
José Aníbal - PSDB
José C. Stangarlini - PSDB
José Eduardo Cardozo - PT
José Genoíno - PT
José Mentor - PT
José Paulo Tóffano - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciana Costa - PR
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Márcio França - PSB
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PR
Milton Vieira - DEM
Nelson Marquezelli - PTB
Paes de Lira - PTC
Paulo Maluf - PP
Paulo Pereira da Silva - PDT
Paulo Teixeira - PT
Regis de Oliveira - PSC
Renato Amary - PSDB
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Tripoli - PSDB
Roberto Alves - PTB
Roberto Santiago - PV
Silvio Torres - PSDB
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PR
Vanderlei Macris - PSDB
Vicentinho - PT
Walter Ihoshi - DEM
William Woo - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Carlos Bezerra - PMDB



Eliene Lima - PP
Homero Pereira - PR
Pedro Henry - PP
Thelma de Oliveira - PSDB
Valtenir Pereira - PSB
Wellington Fagundes - PR

Distrito Federal
Jofran Frejat - PR
José Edmar - PR
Laerte Bessa - PMDB
Magela - PT
Osório Adriano - DEM
Ricardo Quirino - PR
Rodrigo Rollemberg - PSB
Tadeu Filippelli - PMDB

Goiás
Carlos Alberto Leréia - PSDB
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
Andre Zacharow - PMDB
Angelo Vanhoni - PT
Assis do Couto - PT
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
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Osmar Serraglio - PMDB
Ratinho Junior - PSC
Ricardo Barros - PP

Rodrigo Rocha Loures - PMDB
Takayama - PSC
Wilson Picler - PDT

Santa Catarina
Acélio Casagrande - PMDB
Angela Amin - PP
Celso Maldaner - PMDB
Décio Lima - PT
Edinho Bez - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PSDB
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
José Carlos Vieira - DEM
Nelson Goetten - PR
Paulo Bornhausen - DEM
Valdir Colatto - PMDB
Vignatti - PT
Zonta - PP

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



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Fábio Souto (DEM)
1º Vice-Presidente: Wandenkolk Gonçalves (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
3º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus Afonso Hamm vaga do PSDB/DEM/PPS

Antônio Andrade vaga do PV Airton Roveda
Assis do Couto Camilo Cola
Benedito de Lira Carlos Alberto Canuto
Beto Faro Dalva Figueiredo
Celso Maldaner vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Darcísio Perondi

Dilceu Sperafico Eduardo Amorim
Flávio Bezerra vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Ernandes Amorim
Homero Pereira Eugênio Rabelo
Leandro Vilela Fernando Melo
Luciana Costa Geraldo Simões
Luis Carlos Heinze João Leão
Moacir Micheletto Lázaro Botelho
Moises Avelino Nilson Mourão
Nazareno Fonteles Paulo Piau
Nelson Meurer Rose de Freitas
Odílio Balbinotti Suely
Osvaldo Reis Vadão Gomes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Pedro Chaves Vander Loubet
Tatico Veloso
Valdir Colatto Vignatti
Waldemir Moka Washington Luiz

Zé Gerardo vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

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

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Alfredo Kaefer
Cezar Silvestri Antonio Carlos Mendes Thame
Duarte Nogueira Betinho Rosado
Fábio Souto Carlos Melles vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Humberto Souto Cláudio Diaz
Jairo Ataide Eduardo Sciarra
Leonardo Vilela Félix Mendonça vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN Jerônimo Reis

Moreira Mendes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB João Oliveira vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Onyx Lorenzoni Júlio Cesar
Vitor Penido Leandro Sampaio
Waldir Neves Marcos Montes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

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

Silvio Lopes

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Dagoberto
Giovanni Queiroz vaga do

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

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

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

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

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

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

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

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)
PV

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

Edson Duarte

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 32
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Silas Câmara (PSC)
1º Vice-Presidente: Sergio Petecão (PMN)
2º Vice-Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)
3º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Anselmo de Jesus
Dalva Figueiredo Átila Lins
Fernando Melo Eduardo Valverde
Henrique Afonso Francisco Praciano
Márcio Marinho Lúcio Vale
Natan Donadon Lupércio Ramos
Silas Câmara Marinha Raupp
Zé Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS Neudo Campos
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Zé Geraldo

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

Zequinha Marinho vaga do

PSDB/DEM/PPS

2 vagas (Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Antonio Feijão Ilderlei Cordeiro
Nilson Pinto Marcio Junqueira
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Urzeni Rocha

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

Wandenkolk Gonçalves

2 vagas Zenaldo Coutinho
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Janete Capiberibe Giovanni Queiroz
Marcelo Serafim vaga do

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

Maria Helena Vanessa Grazziotin
Perpétua Almeida vaga do PSDB/DEM/PPS

Sebastião Bala Rocha vaga do

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

Sergio Petecão
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: Eduardo Gomes (PSDB)
1º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
2º Vice-Presidente: Cida Diogo (PT)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Chamariz Angela Amin vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Beto Mansur Angelo Vanhoni
Bilac Pinto Antônio Carlos Biffi
Charles Lucena Antonio Palocci
Cida Diogo Beto Faro
Dr. Adilson Soares Colbert Martins
Eunício Oliveira Eliene Lima
Francisco Rossi Fernando Ferro
Gilmar Machado Flávio Bezerra
Iriny Lopes João Matos
Jader Barbalho José Carlos Araújo
José Rocha Luiz Fernando Faria
Paulo Henrique Lustosa Márcio Marinho
Paulo Pimenta Mário Negromonte
Paulo Roberto Mendes Ribeiro Filho
Paulo Teixeira Nelson Meurer
Ratinho Junior Olavo Calheiros
Sandes Júnior Sabino Castelo Branco
Wladimir Costa Silas Câmara
Zequinha Marinho Takayama
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Wellington Fagundes

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

PSDB/DEM/PPS
Bispo Gê Tenuta Andreia Zito
Eduardo Gomes Arnaldo Jardim
Eleuses Paiva Arolde de Oliveira
Emanuel Fernandes Clóvis Fecury

Gustavo Fruet
Duarte Nogueira vaga do

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

Manoel Salviano Indio da Costa
Narcio Rodrigues vaga do

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

Nelson Proença José Mendonça Bezerra
Paulo Bornhausen Julio Semeghini
Professora Raquel Teixeira Lobbe Neto
Solange Amaral Raul Jungmann
Vic Pires Franco Roberto Rocha
(Dep. do PV ocupa a vaga) Rômulo Gouveia

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha Ariosto Holanda
Glauber Braga Fábio Faria
Luiza Erundina Jô Moraes
Miro Teixeira Sueli Vidigal
Rodrigo Rollemberg Wilson Picler

Uldurico Pinto
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV
Edigar Mão Branca José Paulo Tóffano
Lindomar Garçon vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Tadeu Filippelli (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
2º Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Maia Filho (DEM)
Titulares Suplentes

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

Antonio Carlos Biscaia Aracely de Paula
Augusto Farias vaga do PSDB/DEM/PPS Arnaldo Faria de Sá
Carlos Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS Carlos Willian
Ciro Nogueira Celso Russomanno
Colbert Martins Décio Lima
Eduardo Cunha Dilceu Sperafico
Eliseu Padilha Domingos Dutra
Emiliano José Dr. Rosinha
Geraldo Pudim vaga do PV Eduardo Amorim
Gerson Peres Fátima Bezerra
Jefferson Campos George Hilton
João Paulo Cunha Hugo Leal
José Eduardo Cardozo Ibsen Pinheiro
José Genoíno Jaime Martins
José Mentor Jair Bolsonaro
Magela João Magalhães
Marcelo Guimarães Filho José Guimarães
Marcelo Itagiba Leo Alcântara
Maurício Quintella Lessa Luiz Couto
Mauro Benevides Maria do Rosário
Mendes Ribeiro Filho Maria Lúcia Cardoso
Nelson Trad Maurício Rands
Osmar Serraglio Mauro Lopes
Paes Landim Miguel Corrêa
Pastor Manoel Ferreira Odílio Balbinotti
Paulo Maluf Pastor Pedro Ribeiro
Regis de Oliveira Paulo Rattes
Rubens Otoni Ricardo Barros
Sérgio Barradas Carneiro Sandes Júnior
Tadeu Filippelli Sandro Mabel
Vicente Arruda Wilson Santiago

Vilson Covatti
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

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

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Pannunzio Arnaldo Madeira
Arolde de Oliveira Bispo Gê Tenuta
Bonifácio de Andrada Carlos Melles
Bruno Araújo Edson Aparecido
Efraim Filho Humberto Souto
Felipe Maia Jairo Ataide
Indio da Costa vaga do PSOL Jorginho Maluly
João Almeida Luciano Pizzatto
João Campos Major Fábio
José Carlos Aleluia Moreira Mendes

José Maia Filho
Onyx Lorenzoni vaga do

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

Jutahy Junior Paulo Bornhausen
Mendonça Prado Pinto Itamaraty
Paulo Magalhães Renato Amary
Roberto Magalhães Ricardo Tripoli
Zenaldo Coutinho Rômulo Gouveia
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Solange Amaral

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

Vic Pires Franco

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

William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Beto Albuquerque
Flávio Dino Chico Lopes
Francisco Tenorio Eduardo Lopes
Gonzaga Patriota Marcondes Gadelha
Márcio França vaga do

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



Sandra Rosado Osmar Júnior
Sérgio Brito vaga do PSDB/DEM/PPS Pompeo de Mattos
Valtenir Pereira Sergio Petecão
Vieira da Cunha
Wolney Queiroz

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

Sarney Filho

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

Chico Alencar

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Ana Arraes (PSB)
1º Vice-Presidente: Filipe Pereira (PSC)
2º Vice-Presidente: Vinicius Carvalho (PTdoB)
3º Vice-Presidente: Walter Ihoshi (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Cruz vaga do PSDB/DEM/PPS Ciro Nogueira
Celso Russomanno Eduardo da Fonte
Elismar Prado João Carlos Bacelar
Elizeu Aguiar José Eduardo Cardozo
Filipe Pereira Leandro Vilela vaga do PV

José Carlos Araújo Roberto Britto
Luiz Bittencourt Sandes Júnior
Neudo Campos Sérgio Barradas Carneiro
Tonha Magalhães Vital do Rêgo Filho
Vinicius Carvalho Wellington Roberto
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Wladimir Costa

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

Carlos Sampaio Bruno Rodrigues
Dimas Ramalho Cezar Silvestri
Ricardo Tripoli Felipe Maia vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Rogerio Lisboa Julio Semeghini
Walter Ihoshi Milton Vieira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Nilmar Ruiz

Paulo Abi-ackel
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ana Arraes Abelardo Camarinha
Chico Lopes vaga do

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

Júlio Delgado
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
1 vaga

PV

Dr. Nechar
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSOL
Ivan Valente vaga do

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

PHS
Felipe Bornier 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: Edmilson Valentim (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Dr. Ubiali (PSB)
2º Vice-Presidente: João Maia (PR)
3º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edson Ezequiel Aelton Freitas
João Leão Andre Zacharow
João Maia Antônio Andrade
José Guimarães Armando Monteiro
Jurandil Juarez Carlos Eduardo Cadoca
Miguel Corrêa Elizeu Aguiar vaga do PSDB/DEM/PPS

Nelson Goetten Maurício Trindade vaga do PHS

Renato Molling Natan Donadon
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Rebecca Garcia

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

Ricardo Berzoini

Vilson Covatti
Virgílio Guimarães

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Guilherme Campos
Fernando de Fabinho Luiz Paulo Vellozo Lucas
Leandro Sampaio Moreira Mendes
Osório Adriano Vanderlei Macris

1 vaga
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Fernando Coelho Filho

Dr. Ubiali Valadares Filho
Edmilson Valentim vaga do

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

Givaldo Carimbão vaga do PHS

Laurez Moreira
PHS

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Anamélia Lima Rocha M. Fernandes
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Eduardo Sciarra (DEM)
1º Vice-Presidente: João Bittar (DEM)
2º Vice-Presidente: Fernando Chucre (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Acélio Casagrande
Chico Abreu Benedito de Lira
Emilia Fernandes Chico da Princesa
Flaviano Melo Íris de Araújo
Francisco Praciano José Airton Cirilo
João Carlos Bacelar vaga do PSDB/DEM/PPS Leonardo Monteiro
José Chaves Luiz Carlos Busato
Marcelo Melo Pepe Vargas

Zezéu Ribeiro
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

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

1 vaga

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

Eduardo Sciarra Arnaldo Jardim



Fernando Chucre Gustavo Fruet
João Bittar Jorge Khoury
José Carlos Machado vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB José Carlos Vieira

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

Onyx Lorenzoni vaga do

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

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

Renato Amary

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Evandro Milhomen Flávio Dino
Fernando Chiarelli Silvio Costa
Mário Heringer vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PRB ocupa a vaga)
Osmar Júnior

PV
José Paulo Tóffano vaga do

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

PRB
Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Luiz Couto (PT)
1º Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
2º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
3º Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Domingos Dutra Antonio Bulhões vaga do PHS

Janete Rocha Pietá Carlos Abicalil
Lucenira Pimentel Iriny Lopes
Luiz Couto José Linhares
Pastor Pedro Ribeiro Lincoln Portela
Pedro Wilson Luiz Alberto
Ricardo Quirino vaga do PRB Paes de Lira
Suely Pastor Manoel Ferreira
Veloso Paulo Henrique Lustosa
1 vaga (Dep. do PV ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Edmar Moreira Eduardo Barbosa
Geraldo Thadeu Waldir Neves
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

2 vagas
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Pompeo de Mattos Janete Capiberibe
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Paulo Rubem Santiago

Uldurico Pinto vaga do PSDB/DEM/PPS

PHS

Miguel Martini
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PRB
Cleber Verde vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN 1 vaga
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV
Antônio Roberto vaga do

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

PSOL
Chico Alencar vaga do PSDB/DEM/PPS Luciana Genro vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6571
FAX: 3216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Maria do Rosário (PT)
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Angela Portela
Angelo Vanhoni Chico Abreu
Antônio Carlos Biffi Elismar Prado
Bel Mesquita Emiliano José
Carlos Abicalil Eudes Xavier
Fátima Bezerra Fernando Nascimento
Gastão Vieira (Licenciado) Geraldo Resende
Iran Barbosa José Linhares
João Matos Marcelo Almeida
Joaquim Beltrão Mauro Benevides
Lelo Coimbra Osmar Serraglio
Maria do Rosário Pedro Wilson
Neilton Mulim Roberto Alves
Osvaldo Biolchi Rodrigo Rocha Loures

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

Raul Henry vaga do PV 2 vagas
Reginaldo Lopes
Waldir Maranhão (Licenciado)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS

Clóvis Fecury
Eduardo Barbosa vaga do

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

Jorginho Maluly José Maia Filho
José Aníbal Lira Maia
Lobbe Neto Luiz Carlos Setim
Nilmar Ruiz Narcio Rodrigues
Pinto Itamaraty Paulo Magalhães
Rogério Marinho vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Professor Ruy Pauletti

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

Professora Raquel Teixeira

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Raimundo Gomes de Matos
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

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

1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Dr. Ubiali
Ariosto Holanda vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Lídice da Mata

Átila Lira Luiza Erundina
Enio Bacci vaga do PSDB/DEM/PPS Severiano Alves
Paulo Rubem Santiago
Wilson Picler vaga do PSDB/DEM/PPS

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

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

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

Marcelo Ortiz
PRB

Marcos Antonio vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Anamélia Ribeiro C. de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6625/6626/6627/6628
FAX: 3216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Presidente: Vignatti (PT)
1º Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º Vice-Presidente: Félix Mendonça (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas Bilac Pinto
Andre Vargas Edgar Moury vaga do PSOL

Antonio Palocci Eduardo Cunha
Armando Monteiro João Magalhães
Eduardo Amorim João Paulo Cunha
Gladson Cameli Jorge Boeira
João Pizzolatti Leonardo Quintão
Marcelo Castro Magela
Pedro Eugênio Maurício Quintella Lessa
Pedro Novais Osvaldo Biolchi
Pepe Vargas Paulo Maluf
Ricardo Barros Pedro Henry
Ricardo Berzoini Professor Setimo
Rodrigo Rocha Loures Reginaldo Lopes
Vicentinho Alves Tonha Magalhães
Vignatti Vital do Rêgo Filho
Virgílio Guimarães vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Zonta

Wilson Santiago 1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Alfredo Kaefer Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira Arnaldo Jardim
Carlos Melles João Almeida
Félix Mendonça João Bittar vaga do PV

Guilherme Campos João Oliveira
Ilderlei Cordeiro José Carlos Aleluia
Júlio Cesar José Maia Filho
Julio Semeghini Nelson Proença vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiz Carlos Hauly
Paulo Renato Souza

(Licenciado)
Luiz Carreira vaga do PV Rodrigo de Castro
(Dep. do PV ocupa a vaga) 2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado Ciro Gomes
Manoel Junior Julião Amin
Silvio Costa Paulo Pereira da Silva
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

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

PV

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

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

PSOL

Luciana Genro
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 3216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Silvio Torres (PSDB)
1º Vice-Presidente: Rômulo Gouveia (PSDB)
2º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
3º Vice-Presidente: Léo Vivas (PRB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Alexandre Santos
Cândido Vaccarezza vaga do

PSDB/DEM/PPS Augusto Farias

Carlos Willian Celso Russomanno

Devanir Ribeiro Edinho Bez
João Magalhães José Mentor
Leo Alcântara Jurandil Juarez
Márcio Reinaldo Moreira Luis Carlos Heinze
Paulo Rattes Luiz Sérgio
Simão Sessim Paulo Rocha
Solange Almeida Vicentinho Alves
Vadão Gomes (Dep. do PHS ocupa a vaga)
Wellington Roberto

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Bruno Araújo
Rodrigo Maia Duarte Nogueira

Rômulo Gouveia
Humberto Souto vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ronaldo Caiado José Carlos Machado
Silvio Torres José Carlos Vieira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Manoel Salviano

Moreira Mendes
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ademir Camilo João Dado
Sueli Vidigal Márcio França

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

ocupa a vaga)
PRB

Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PHS
Felipe Bornier vaga do

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

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Roberto Britto (PP)
1º Vice-Presidente: Eliene Lima (PP)
2º Vice-Presidente: Dr. Talmir (PV)
3º Vice-Presidente: Vadão Gomes (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Eduardo Amorim Angelo Vanhoni
Eliene Lima Fátima Bezerra
Emilia Fernandes Fernando Ferro
Francisco Praciano Lincoln Portela
Iran Barbosa Mário de Oliveira

Janete Rocha Pietá
Nazareno
Fonteles

Jurandil Juarez
Rodrigo Rocha

Loures

Leonardo Monteiro
Sabino Castelo

Branco
Pedro Wilson Silas Câmara
Roberto Britto 1 vaga
Vadão Gomes vaga do PV

PSDB/DEM/PPS
José Carlos Vieira Paulo Bornhausen
Luiz Carlos Setim Rodrigo Maia
(Dep. do PV ocupa a vaga) 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Luiza Erundina Glauber Braga
Sebastião Bala Rocha 1 vaga

PV
Dr. Talmir vaga do PSDB/DEM/PPS 1 vaga
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
Secretário(a): Sônia Hypolito



Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 3216-6692 / 6693
FAX: 3216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
1º Vice-Presidente: Marcos Montes (DEM)
2º Vice-Presidente: Jurandy Loureiro (PSC)
3º Vice-Presidente: Leonardo Monteiro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Jurandy Loureiro Aline Corrêa
Leonardo Monteiro Fernando Marroni
Mário de Oliveira Homero Pereira
Paulo Piau Moacir Micheletto
Rebecca Garcia Paulo Roberto
Zé Geraldo Paulo Teixeira
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Valdir Colatto

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

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

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

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

PSDB/DEM/PPS
André de Paula vaga do

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

Gervásio Silva Arnaldo Jardim
Jorge Khoury vaga do

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

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

Luciano Pizzatto Germano Bonow
Marcos Montes Luiz Carreira

Marina Maggessi
Moreira Mendes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Roberto Rocha
Nilson Pinto vaga do

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

Rodovalho (Licenciado) vaga do

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Brizola Neto Miro Teixeira

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

ocupa a vaga)
PV

Antônio Roberto vaga do

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

Edson Duarte vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Sarney Filho
Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
2º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3º Vice-Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Andre Vargas
Bernardo Ariston Chico D'angelo
Carlos Alberto Canuto Edinho Bez
Eduardo da Fonte Edio Lopes
Eduardo Valverde Edson Ezequiel
Ernandes Amorim Jilmar Tatto
Fernando Diniz João Pizzolatti
Fernando Ferro Leonardo Quintão
Fernando Marroni Luiz Bassuma
Jorge Boeira Maurício Quintella Lessa

José Otávio Germano vaga do

PSDB/DEM/PPS Pedro Eugênio

José Santana de Vasconcellos
Pedro Fernandes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiz Alberto vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Simão Sessim
Luiz Fernando Faria Solange Almeida
Marcos Lima Tatico

Nelson Bornier
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
Rose de Freitas (Dep. do PV ocupa a vaga)
Vander Loubet

PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim
Bruno Araújo vaga do

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

Betinho Rosado Carlos Brandão
Bruno Rodrigues Eduardo Gomes
João Oliveira Eduardo Sciarra
Luiz Paulo Vellozo Lucas Gervásio Silva
Marcio Junqueira José Carlos Aleluia
Paulo Abi-ackel Nelson Proença
Silvio Lopes Paulo Bornhausen
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Urzeni Rocha

Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Arnaldo Vianna Átila Lira
Julião Amin Davi Alves Silva Júnior
Marcos Medrado Silvio Costa
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PV

Fábio Ramalho
Ciro Pedrosa vaga do

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

José Fernando Aparecido de
Oliveira

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

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Severiano Alves (PDT)
1º Vice-Presidente: Damião Feliciano (PDT)
2º Vice-Presidente: Átila Lins (PMDB)
3º Vice-Presidente: Maria Lúcia Cardoso (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aracely de Paula Andre Zacharow
Arlindo Chinaglia Arnon Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS

Átila Lins Carlos Zarattini
Dr. Rosinha Gladson Cameli
George Hilton Jackson Barreto
Ibsen Pinheiro Janete Rocha Pietá
Íris de Araújo Jefferson Campos
Jair Bolsonaro José Genoíno
Luiz Sérgio Lelo Coimbra vaga do PV

Maria Lúcia Cardoso Luciana Costa
Maurício Rands Márcio Reinaldo Moreira
Nilson Mourão Paes Landim vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

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

Raul Henry

(Dep. do PV ocupa a vaga) Regis de Oliveira
(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
PSDB/DEM/PPS

Antonio Carlos Mendes Thame André de Paula
Claudio Cajado Bonifácio de Andrada
Francisco Rodrigues Cláudio Diaz
Professor Ruy Pauletti Edson Aparecido

Raul Jungmann
Jorge Tadeu Mudalen

(Licenciado) vaga do

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

Renato Amary Luiz Carlos Hauly
Rodrigo de Castro Marina Maggessi
Urzeni Rocha vaga do

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

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

William Woo
Nelson Proença vaga do

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

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Walter Ihoshi
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

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

vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Aldo Rebelo
Capitão Assumção vaga do

PSDB/DEM/PPS

Damião Feliciano vaga do

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

Eduardo Lopes Manoel Junior
Marcondes Gadelha Vieira da Cunha

Severiano Alves
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV

Fernando Gabeira
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

José Fernando Aparecido de
Oliveira vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Ivan Valente vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: Alexandre Silveira (PPS)
1º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
2º Vice-Presidente: Laerte Bessa (PMDB)
3º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Elizeu Aguiar vaga do PV

Arnaldo Faria de Sá Hugo Leal
Domingos Dutra Iriny Lopes
Fernando Marroni Janete Rocha Pietá
Fernando Melo José Genoíno
Laerte Bessa Lincoln Portela
Neilton Mulim Marcelo Itagiba
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Marcelo Melo

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

Mauro Lopes

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

Nelson Pellegrino (Licenciado)

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

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Carlos Sampaio
Bispo Gê Tenuta Guilherme Campos
João Campos Pinto Itamaraty
Major Fábio Rogerio Lisboa
Marina Maggessi vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 1 vaga

Raul Jungmann vaga do PV

William Woo
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Capitão Assumção Glauber Braga
Enio Bacci vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Paulo Rubem Santiago

Francisco Tenorio
Pompeo de Mattos vaga do

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

Perpétua Almeida vaga do

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

PV

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
3º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Acélio Casagrande Antonio Carlos Chamariz
Aline Corrêa Antonio Cruz
Andre Zacharow vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Arlindo Chinaglia

Angela Portela Assis do Couto
Antonio Bulhões vaga do PSDB/DEM/PPS Bel Mesquita
Armando Abílio vaga do PSOL Carlos Bezerra
Arnaldo Faria de Sá Geraldo Pudim
Chico D'angelo Henrique Afonso
Darcísio Perondi Iran Barbosa
Dr. Paulo César Moises Avelino vaga do PSOL

Elcione Barbalho Nazareno Fonteles
Fátima Pelaes Neilton Mulim
Geraldo Resende Pastor Pedro Ribeiro
Henrique Fontana vaga do PSDB/DEM/PPS Ricardo Quirino
Jofran Frejat Roberto Britto
José Linhares Simão Sessim
Luiz Bassuma Solange Almeida
Maurício Trindade Waldemir Moka
Rita Camata
Roberto Alves
Saraiva Felipe

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Barbosa Andreia Zito
Fernando Coruja Eleuses Paiva
Germano Bonow Geraldo Thadeu
José C. Stangarlini João Campos
José Carlos Vieira Jorginho Maluly
Lael Varella Leandro Sampaio
Milton Vieira Leonardo Vilela
Raimundo Gomes de Matos Luciano Pizzatto
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Otavio Leite

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

Ronaldo Caiado



PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes Marcelo Serafim
Manato Mário Heringer
Ribamar Alves Valtenir Pereira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
Dr. Talmir Dr. Nechar

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PRB

Cleber Verde vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB)
1º Vice-Presidente: Sérgio Moraes (PTB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edgar Moury Armando Abílio
Eudes Xavier Carlos Santana
Fernando Nascimento Edinho Bez vaga do PSDB/DEM/PPS

Gorete Pereira vaga do PSDB/DEM/PPS Emilia Fernandes
Hermes Parcianello Filipe Pereira
Jovair Arantes vaga do PSDB/DEM/PPS Gladson Cameli
Laerte Bessa José Otávio Germano
Luciano Castro Nelson Pellegrino (Licenciado)
Luiz Carlos Busato Osvaldo Reis
Milton Monti vaga do PSDB/DEM/PPS Sandro Mabel
Paulo Rocha Vinicius Carvalho
Pedro Henry 3 vagas
Sabino Castelo Branco
Sérgio Moraes
Vicentinho
Wilson Braga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Major Fábio Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira Efraim Filho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

João Campos

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

Jorginho Maluly

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

José Carlos Aleluia

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

Marcio Junqueira

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Daniel Almeida Maria Helena
Manuela D'ávila vaga do PSDB/DEM/PPS Sandra Rosado
Mauro Nazif vaga do PSDB/DEM/PPS Sebastião Bala Rocha
Paulo Pereira da Silva
Vanessa Grazziotin

PV
Roberto Santiago Edigar Mão Branca
Secretário(a): Ruy Omar Prudêncio da Silva

Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Afonso Hamm (PP)
1º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PR)
2º Vice-Presidente: Eugênio Rabelo (PP)
3º Vice-Presidente: Otavio Leite (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Alex Canziani
Arnon Bezerra Cida Diogo
Carlos Eduardo Cadoca Fátima Pelaes
Deley Gilmar Machado
Edinho Bez vaga do PSDB/DEM/PPS Hermes Parcianello
Eliene Lima João Pizzolatti
Eugênio Rabelo vaga do PSDB/DEM/PPS Joaquim Beltrão
Fernando Lopes José Rocha
Jackson Barreto Vicentinho

Jilmar Tatto
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
José Airton Cirilo
Lupércio Ramos vaga do PSDB/DEM/PPS

Marcelo Teixeira
PSDB/DEM/PPS

Carlos Brandão Albano Franco
Jerônimo Reis Fábio Souto
Otavio Leite Fernando de Fabinho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Marcos Montes vaga do

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

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

Moreira Mendes

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

Silvio Torres

Thelma de Oliveira
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Fábio Faria Ademir Camilo
Lídice da Mata Laurez Moreira
Valadares Filho Manuela D'ávila
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: Jaime Martins (PR)
1º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
2º Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Airton Roveda vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Aelton Freitas
Alberto Silva Beto Mansur
Camilo Cola vaga do PSDB/DEM/PPS Devanir Ribeiro
Carlos Santana Eliseu Padilha
Carlos Zarattini Flaviano Melo
Chico da Princesa José Chaves
Décio Lima Marcelo Teixeira
Edio Lopes vaga do PSDB/DEM/PPS Marcos Lima
Geraldo Simões Nelson Bornier
Henrique Eduardo Alves Nelson Trad
Hugo Leal Pedro Chaves
Jaime Martins Renato Molling
Lázaro Botelho Rita Camata vaga do PSDB/DEM/PPS

Leonardo Quintão Rubens Otoni
Lúcio Vale vaga do PV Sérgio Moraes



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

Marinha Raupp
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
Mauro Lopes
Olavo Calheiros
Pedro Fernandes
Roberto Britto
Wellington Fagundes vaga do

PSDB/DEM/PPS

PSDB/DEM/PPS

Affonso Camargo
Alexandre Silveira vaga do

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

Carlos Alberto Leréia Arnaldo Jardim
Cláudio Diaz Arolde de Oliveira
José Mendonça Bezerra Emanuel Fernandes
Vanderlei Macris Fernando Chucre
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Geraldo Thadeu vaga do

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

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

Lael Varella

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

Roberto Rocha

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

Rogério Marinho vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Walter Ihoshi
(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Beto Albuquerque Gonzaga Patriota
Davi Alves Silva Júnior Perpétua Almeida
Giovanni Queiroz Sérgio Brito
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

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

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

Dr. Talmir vaga do PSDB/DEM/PPS

Fábio Ramalho
Secretário(a): Admar Pires dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR
PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS QUE TENHAM POR

OBJETIVO O COMBATE À PIRATARIA.
Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
2º Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
3º Vice-Presidente: Celso Russomanno (PP)
Relator: Maria do Rosário (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno Bilac Pinto
Jurandil Juarez Eduardo Valverde
Maria do Rosário Laerte Bessa
Maurício Quintella Lessa Mauro Lopes
Pedro Chaves Paulo Henrique Lustosa
Regis de Oliveira Renato Molling

2 vagas
Waldir Maranhão

(Licenciado)
1 vaga

PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim
Augusto Carvalho

(Licenciado)
Duarte Nogueira Carlos Sampaio
Guilherme Campos Emanuel Fernandes
Julio Semeghini 2 vagas
Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim Beto Albuquerque
Vanessa Grazziotin 1 vaga

PV
José Fernando Aparecido de
Oliveira

Lindomar Garçon

PRB
Marcos Antonio 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior, Sala 150-A
Telefones: 3216-6204
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PREPARAR AS
COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DA

INAUGURAÇÃO DE BRASÍLIA E DA TRANSFERÊNCIA DO
CONGRESSO NACIONAL PARA A NOVA CAPITAL FEDERAL.
Presidente: Rodrigo Rollemberg (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Osório Adriano (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB
Laerte Bessa
Tadeu Filippelli

PT
Magela
Marco Maia

DEM
Osório Adriano

PR
Jofran Frejat
José Edmar
Ricardo Quirino

PSB
Rodrigo Rollemberg
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NO COMÉRCIO.
Presidente: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Neudo Campos (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Elizeu Aguiar Aelton Freitas
José Mentor Carlos Zarattini
Jurandil Juarez Janete Rocha Pietá
Marcelo Melo Luiz Alberto
Miguel Corrêa 5 vagas
Nelson Goetten
Neudo Campos
Paulo Pimenta
Rodrigo Rocha Loures



PSDB/DEM/PPS
Dimas Ramalho Humberto Souto
Guilherme Campos Walter Ihoshi
Osório Adriano 3 vagas
Raimundo Gomes de Matos
Vanderlei Macris

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Perpétua Almeida Mauro Nazif
Valadares Filho 1 vaga

PV
Roberto Santiago Edigar Mão Branca

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NA AGRICULTURA.
Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
2º Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (DEM)
3º Vice-Presidente: Beto Faro (PT)
Relator: Abelardo Lupion (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Assis do Couto Anselmo de Jesus
Beto Faro Antônio Andrade
Dalva Figueiredo Fernando Melo
Eduardo Amorim Geraldo Simões
Homero Pereira Marinha Raupp
Lelo Coimbra Valdir Colatto
Luis Carlos Heinze Zonta
Paulo Piau 2 vagas
Sérgio Moraes

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Alfredo Kaefer
Cezar Silvestri Jairo Ataide
Duarte Nogueira Leonardo Vilela
Onyx Lorenzoni Luiz Carlos Setim
Wandenkolk Gonçalves Moreira Mendes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fernando Coelho Filho Átila Lira
Giovanni Queiroz Rodrigo Rollemberg

PV
Edson Duarte 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): -
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-622532

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NA INDÚSTRIA.
Presidente: Albano Franco (PSDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Pedro Eugênio (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro Jilmar Tatto

Camilo Cola Jurandy Loureiro
João Maia Vander Loubet
Lupércio Ramos Zé Geraldo
Marcelo Almeida 5 vagas
Paulo Teixeira
Pedro Eugênio
Reginaldo Lopes
Renato Molling
Silas Câmara vaga do PSOL

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Arnaldo Jardim

Alfredo Kaefer
Fernando de

Fabinho
Jorge Khoury 3 vagas
Luiz Carreira
Moreira Mendes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manuela D'ávila Marcelo Serafim

Paulo Rubem Santiago
Perpétua
Almeida

PV
Edigar Mão Branca Marcelo Ortiz

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

1 vaga

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NOS SERVIÇOS E EMPREGO.
Presidente: Fábio Ramalho (PV)
1º Vice-Presidente: Aline Corrêa (PP)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PSC)
Relator: Vicentinho (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aline Corrêa Carlos Santana
Carlos Eduardo Cadoca Eudes Xavier
Fernando Nascimento Fátima Pelaes
Gorete Pereira Jurandy Loureiro
Natan Donadon Luciano Castro
Paulo Rocha Luiz Carlos Busato
Pedro Fernandes Nelson Pellegrino (Licenciado)
Rose de Freitas Rebecca Garcia
Vicentinho 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Raul Jungmann
Arnaldo Jardim 4 vagas
Efraim Filho
Major Fábio
Thelma de Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Alice Portugal
Paulo Pereira da Silva Sandra Rosado

PV
Fábio Ramalho Roberto Santiago

PSOL
Luciana Genro Chico Alencar
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 32166225



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NO SISTEMA FINANCEIRO E MERCADO.
Presidente: Leonardo Quintão (PMDB)
1º Vice-Presidente: José Rocha (PR)
2º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Miro Teixeira (PDT)
Relator: Antonio Palocci (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Devanir Ribeiro
Armando Monteiro Eduardo Amorim
Celso Maldaner Fernando Marroni
Gilmar Machado Iriny Lopes
José Rocha João Magalhães
Leonardo Quintão Paulo Henrique Lustosa
Paulo Maluf 3 vagas
Regis de Oliveira
Ricardo Berzoini

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Arnaldo Jardim
Humberto Souto 4 vagas
José Carlos Aleluia
Luiz Paulo Vellozo Lucas
Paulo Bornhausen

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Silvio Costa
Jô Moraes 1 vaga
Miro Teixeira

PV
Ciro Pedrosa 1 vaga

PSOL
Ivan Valente 1 vaga
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6211
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR, ATÉ O
DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2008, A APLICAÇÃO DAS
SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº 8878/1994, QUE
"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA"; LEI Nº

10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A DIRIGENTES OU
REPRESENTANTES SINDICAIS E TRABALHADORES

PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO
REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE "ANISTIA OS

TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO DA

PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

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

Arnaldo Faria de Sá
Aracely de

Paula
Chico Abreu Carlos Santana
Elcione Barbalho Fátima Bezerra
Fernando Ferro Filipe Pereira
Fernando Lopes Luiz Couto
George Hilton 4 vagas
José Eduardo Cardozo

Magela
Pastor Manoel Ferreira
Wilson Braga vaga do PSDB/DEM/PPS

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
Lídice da Mata 1 vaga

PV

Sarney Filho
Fernando

Gabeira
PHS

Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6209
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 3-A, DE
2007, DO SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS, QUE

"ALTERA O INCISO XII DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (PERMITE FÉRIAS COLETIVAS NOS JUÍZOS E

TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU).
Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Nelson Trad (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Bulhões Bilac Pinto
Antonio Carlos Biscaia Nazareno Fonteles
Dalva Figueiredo Pastor Pedro Ribeiro
José Santana de Vasconcellos Ricardo Barros
Márcio Reinaldo Moreira 5 vagas
Mauro Lopes
Miguel Corrêa
Nelson Trad
Paes Landim

PSDB/DEM/PPS
Moreira Mendes João Almeida
Paulo Abi-ackel Lael Varella
Vitor Penido Luciano Pizzatto
2 vagas 2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado 2 vagas
Marcos Medrado

PV
Fábio Ramalho 1 vaga

PRB
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 28, DE 2007,

DO SR. VITAL DO REGO FILHO, QUE "ACRESCENTA O



ART.73-A À COSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO O
CONSELHO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS".

Presidente: Mauro Benevides (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antonio Bulhões (PMDB)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Benedito de Lira (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas Antonio Carlos Biscaia
Antonio Bulhões Átila Lins
Augusto Farias Eduardo Amorim
Benedito de Lira Elismar Prado
Dr. Rosinha Joaquim Beltrão
Eduardo Valverde Paulo Teixeira
Mauro Benevides 3 vagas
Vicentinho Alves
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Efraim Filho Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Leandro Sampaio
Renato Amary 3 vagas
Roberto Magalhães
Waldir Neves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado Valtenir Pereira
Sebastião Bala Rocha Wolney Queiroz

PV
Roberto Santiago 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-62256225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31-A, DE

2007, DO SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES, QUE "ALTERA O
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL, UNIFICA A LEGISLAÇÃO

DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES

DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E
INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO, DENTRE OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Antonio Palocci (PT)
1º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2º Vice-Presidente: Paulo Renato Souza (PSDB)
3º Vice-Presidente: Humberto Souto (PPS)
Relator: Sandro Mabel (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Carlos Zarattini
Armando Monteiro Celso Maldaner
Átila Lins Eduardo Cunha
Edinho Bez Eduardo Valverde
Gerson Peres Gastão Vieira (Licenciado)
Lelo Coimbra João Leão
Paulo Maluf João Maia
Pepe Vargas Luiz Carlos Busato
Rodrigo Rocha Loures Márcio Reinaldo Moreira
Sandro Mabel Maurício Rands
Virgílio Guimarães Ricardo Barros
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS

Eduardo Sciarra
Antonio Carlos Mendes

Thame
Humberto Souto Carlos Melles
Julio Semeghini Emanuel Fernandes
Leonardo Vilela Fernando Coruja
Luiz Carreira Júlio Cesar

Paulo Bornhausen Ronaldo Caiado
Paulo Renato Souza (Licenciado) Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Francisco Tenorio
Chico Lopes João Dado
Miro Teixeira Manoel Junior

PV
Fábio Ramalho Sarney Filho

PSOL
Luciana Genro Ivan Valente
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6211
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 052, DE

2003, DO SR. RIBAMAR ALVES, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO § 4º DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",
ESTABELECENDO QUE NA CRIAÇÃO, FUSÃO OU

DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS DEVERÃO SER
PRESERVADOS A CONTINUIDADE E A UNIDADE
HISTÓRICO-CULTURAL DO AMBIENTE URBANO.

Presidente: Eduardo Valverde (PT)
1º Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
Relator: Zequinha Marinho (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Chico Abreu
Eduardo Valverde Leonardo Monteiro
Flaviano Melo Nazareno Fonteles
José Airton Cirilo Paes Landim
Luciana Costa Waldir Maranhão (Licenciado)
Moacir Micheletto Zezéu Ribeiro
Sérgio Moraes 3 vagas
Zequinha Marinho
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Carlos Brandão Fernando Chucre
Duarte Nogueira Geraldo Thadeu
Jorge Khoury Guilherme Campos
Luciano Pizzatto 2 vagas
Moreira Mendes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ademir Camilo Arnaldo Vianna
Ribamar Alves Perpétua Almeida

PV
Dr. Nechar José Fernando Aparecido de Oliveira

PRB
Cleber Verde Marcos Antonio
Secretário(a): Valdivino Telentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59-A, DE

2007, DO SR. MÁRCIO FRANÇA, QUE "ACRESCENTA
DISPOSITIVOS AO ART. 144, CRIANDO A POLÍCIA

PORTUÁRIA FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Paulo Pimenta (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Carlos Santana



Arnaldo Faria de Sá Fátima Pelaes
Beto Mansur Magela
Eliseu Padilha Pedro Novais
Neilton Mulim 5 vagas
Paes de Lira
Paulo Pimenta
Paulo Rocha
Rose de Freitas

PSDB/DEM/PPS
Indio da Costa 5 vagas
João Campos
Major Fábio
Marina Maggessi
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção Gonzaga Patriota
Manoel Junior Márcio França

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 98-A, DE
2007, DO SENHOR OTÁVIO LEITE, QUE "ACRESCENTA A
ALÍNEA (E) AO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", INSTITUINDO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE

OS FONOGRAMAS E VIDEOFONOGRAMAS MUSICAIS
PRODUZIDOS NO BRASIL, CONTENDO OBRAS MUSICAIS
OU LÍTERO-MUSICAIS DE AUTORES BRASILEIROS, E/OU

OBRAS EM GERAL INTERPRETADAS POR ARTISTAS
BRASILEIROS, BEM COMO OS SUPORTES MATERIAIS OU

ARQUIVOS DIGITAIS QUE OS CONTENHAM.
Presidente: Décio Lima (PT)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
2º Vice-Presidente: Marcelo Serafim (PSB)
3º Vice-Presidente: Chico Alencar (PSOL)
Relator: José Otávio Germano (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins Fernando Ferro
Bilac Pinto Francisco Praciano
Chico D'angelo Lincoln Portela
Décio Lima Lupércio Ramos
Elismar Prado Marinha Raupp
José Otávio Germano Rebecca Garcia
Luiz Bittencourt Sabino Castelo Branco
Nelson Trad Wladimir Costa
Paulo Roberto 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Leandro Sampaio
André de Paula Professora Raquel Teixeira
Arnaldo Jardim Vanderlei Macris
Marcos Montes 2 vagas
Otavio Leite

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim 2 vagas
Vanessa Grazziotin

PV
Edigar Mão Branca 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6218 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 115-A, DE

2007, DO SR. PAULO RENATO SOUZA, QUE "CRIA O
TRIBUNAL SUPERIOR DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA".

Presidente: Vital do Rêgo Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Ibsen Pinheiro (PMDB)
2º Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PSDB)
3º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT)
Relator: Flávio Dino (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Benedito de Lira Antonio Carlos Biscaia
Domingos Dutra José Eduardo Cardozo
Elizeu Aguiar Leo Alcântara
Fátima Bezerra Luiz Couto
Francisco Praciano Mauro Benevides
Ibsen Pinheiro 4 vagas
Regis de Oliveira
Vicente Arruda
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Arnaldo Jardim
Gustavo Fruet Carlos Sampaio
Onyx Lorenzoni Paulo Abi-ackel
Paulo Bornhausen 2 vagas
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino 2 vagas
Giovanni Queiroz

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar Luciana Genro
Secretário(a): -
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 130-A, DE
2007, DO SR. MARCELO ITAGIBA, QUE "REVOGA O INCISO
X DO ART. 29; O INCISO III DO ART. 96; AS ALÍNEAS 'B' E 'C'
DO INCISO I DO ART. 102; A ALÍNEA 'A' DO INCISO I DO ART.

105; E A ALÍNEA “A” DO INCISO I DO ART. 108, TODOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (REVOGA DISPOSITIVOS QUE

GARANTEM A PRERROGATIVA DE FORO OU “FORO
PRIVILEGIADO”).

Presidente: Dagoberto (PDT)
1º Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (DEM)
2º Vice-Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
3º Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Átila Lins
Arnon Bezerra Fátima Pelaes
Eduardo Valverde Marcelo Itagiba
Fernando Ferro Maurício Quintella Lessa
João Pizzolatti Nilson Mourão
Jorge Bittar (Licenciado) Pedro Fernandes
Laerte Bessa Rubens Otoni
Regis de Oliveira Sandes Júnior
Vicente Arruda Virgílio Guimarães

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Antonio Carlos Pannunzio
Jorge Tadeu Mudalen (Licenciado) Geraldo Thadeu
Osório Adriano William Woo
Paulo Abi-ackel 2 vagas
Ricardo Tripoli



PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Paulo Rubem Santiago
Gonzaga Patriota 1 vaga

PV
Fábio Ramalho 1 vaga

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 210-A DE

2007, DO SR. REGIS DE OLIVEIRA, QUE "ALTERA OS
ARTIGOS 95 E 128 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA

RESTABELECER O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
COMO COMPONENTE DA REMUNERAÇÃO DAS CARREIRAS

DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO".
Presidente: João Dado (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Laerte Bessa (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Jofran Frejat
Dalva Figueiredo Joseph Bandeira
Eduardo Valverde Magela
Eliene Lima Marcelo Itagiba
Elismar Prado Marcelo Melo
Geraldo Pudim Natan Donadon
João Maia Washington Luiz
Laerte Bessa 2 vagas
Mauro Lopes

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira João Campos
Carlos Sampaio Marina Maggessi
Jorginho Maluly William Woo
Renato Amary 2 vagas
Zenaldo Coutinho

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Dagoberto
João Dado Flávio Dino

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 22-A, DE

1999, DO SENHOR ENIO BACCI, QUE "AUTORIZA O
DIVÓRCIO APÓS 1 (UM) ANO DE SEPARAÇÃO DE FATO OU
DE DIREITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", ALTERANDO O

DISPOSTO NO ARTIGO 226, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.

Presidente: José Carlos Araújo (PR)
1º Vice-Presidente: Cândido Vaccarezza (PT)
2º Vice-Presidente: Geraldo Pudim (PMDB)
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Angela Portela
Cândido Vaccarezza Carlos Zarattini
Geraldo Pudim Luciano Castro
José Carlos Araújo Mendes Ribeiro Filho

Marcelo Guimarães Filho Reginaldo Lopes
Maria Lúcia Cardoso Roberto Britto
Rebecca Garcia 3 vagas
Sérgio Barradas Carneiro
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Bonifácio de Andrada
Fernando Coruja Otavio Leite
Jutahy Junior 3 vagas
Mendonça Prado
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Valadares Filho 2 vagas
Wolney Queiroz

PV
Roberto Santiago 1 vaga

PSOL
Luciana Genro Chico Alencar
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO 231-A, DE

1995, DO SR. INÁCIO ARRUDA, QUE "ALTERA OS INCISOS
XIII E XVI DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"

(REDUZINDO A JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO PARA 40
HORAS SEMANAIS E AUMENTANDO PARA 75% A
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO).

Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
1º Vice-Presidente: Deley (PSC)
2º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Otávio Germano (PP)
Relator: Vicentinho (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Deley Carlos Santana
Eudes Xavier Fátima Bezerra
Gorete Pereira Maria Lúcia Cardoso
Iran Barbosa Paulo Rocha
José Otávio Germano Sandro Mabel
Luiz Carlos Busato 4 vagas
Rita Camata
Vicentinho
Wilson Braga

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Guilherme Campos
Carlos Sampaio 4 vagas
Fernando Chucre
Walter Ihoshi
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Daniel Almeida Chico Lopes
Paulo Pereira da Silva vaga do PHS Vanessa Grazziotin
Rodrigo Rollemberg

PV
Roberto Santiago 1 vaga

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

Felipe Bornier

Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216.6216
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 277 DE

2008, DO SENADO FEDERAL, QUE "ACRESCENTA § 3º AO
ART. 76 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS



TRANSITÓRIAS PARA REDUZIR, ANUALMENTE, A PARTIR
DO EXERCÍCIO DE 2009, O PERCENTUAL DA

DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO INCIDENTE
SOBRE OS RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUE TRATA O ART. 212
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antônio Andrade (PMDB)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB)
Relator: Rogério Marinho (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Fátima Bezerra
Antônio Andrade Lelo Coimbra
Antônio Carlos Biffi Maria do Rosário
Carlos Abicalil Professor Setimo
Gastão Vieira (Licenciado) Virgílio Guimarães

João Leão
Waldir Maranhão

(Licenciado)
Milton Monti 3 vagas
Nazareno Fonteles
Pedro Chaves

PSDB/DEM/PPS
Humberto Souto Jorginho Maluly
Lobbe Neto Nilmar Ruiz
Luiz Carreira Professor Ruy Pauletti

Paulo Bornhausen
Professora Raquel

Teixeira
Raimundo Gomes de Matos 1 vaga
Rogério Marinho vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago Jô Moraes
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

Severiano Alves

PV
Edson Duarte Sarney Filho

PRB
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 308-A, DE

2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32
E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS POLÍCIAS

PENITENCIÁRIAS FEDERAL E ESTADUAIS".
Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: 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 (Licenciado)
Nelson Pellegrino (Licenciado) Lincoln Portela
Vital do Rêgo Filho 2 vagas
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Jairo Ataide Alexandre Silveira
Mendonça Prado Edson Aparecido
Raul Jungmann Major Fábio
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 324-A, DE

2001, DO SR. INALDO LEITÃO, QUE "INSERE O § 3º NO ART.
215 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", APLICANDO,

ANUALMENTE, NUNCA MENOS DE 6% DA RECEITA DE
IMPOSTOS EM FAVOR DA PRODUÇÃO, PRESERVAÇÃO,

MANUTENÇÃO E O CONHECIMENTO DE BENS E VALORES
CULTURAIS.

Presidente: Marcelo Almeida (PMDB)
1º Vice-Presidente: Zezéu Ribeiro (PT)
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
Relator: José Fernando Aparecido de Oliveira (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angelo Vanhoni Alex Canziani
Fátima Bezerra Décio Lima
Joaquim Beltrão Gilmar Machado
Lelo Coimbra Luiz Sérgio
Marcelo Almeida Magela
Paulo Rocha Maria do Rosário
Tonha Magalhães Marinha Raupp
Zezéu Ribeiro Maurício Quintella Lessa
Zonta Raul Henry

PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos Humberto Souto
Ilderlei Cordeiro 4 vagas
Marcos Montes
Professora Raquel Teixeira
Raimundo Gomes de Matos

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago Brizola Neto
Rodrigo Rollemberg Evandro Milhomen

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira 1 vaga

PRB
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 366-A, DE
2005, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 98
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 30 DO ATO DAS

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS",
ESTABELECENDO O CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO
DE JUIZ DE PAZ, MANTENDO OS ATUAIS ATÉ A VACÂNCIA

DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES.
Presidente: Antonio Bulhões (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares Suplentes

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



Antonio Bulhões Maurício Quintella Lessa
Arnaldo Faria de Sá Pastor Manoel Ferreira
Carlos Zarattini Regis de Oliveira
José Guimarães 6 vagas
Mauro Benevides
Solange Almeida
Vicente Arruda
Vicentinho
Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Fernando Coruja 5 vagas
Jorginho Maluly
Osório Adriano
Vanderlei Macris
Waldir Neves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcos Medrado 2 vagas
Valtenir Pereira

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 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:
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 Regis de Oliveira
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Gervásio Silva Carlos Alberto Leréia
Humberto Souto Guilherme Campos
João Campos Raul Jungmann
Jorge Tadeu Mudalen (Licenciado) Zenaldo Coutinho
Waldir Neves 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Valadares Filho
Gonzaga Patriota 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Ciro Pedrosa

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 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 (Licenciado) João Magalhães
Mendes Ribeiro Filho José Mentor
Paes Landim Lúcio Vale
Regis de Oliveira Rubens Otoni
Vicente Arruda 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Edson Aparecido
João Almeida Fernando Coruja



José Carlos Aleluia Fernando de Fabinho
Roberto Magalhães João Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Flávio Dino
Wolney Queiroz 1 vaga

PV
1 vaga Roberto Santiago

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6207
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 549-A, DE
2006, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ACRESCENTA
PRECEITO ÀS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS,

DISPONDO SOBRE O REGIME CONSTITUCIONAL PECULIAR
DAS CARREIRAS POLICIAIS QUE INDICA".

Presidente: Vander Loubet (PT)
1º Vice-Presidente: 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 2 vagas
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Flávio Dino
Vieira da Cunha João Dado

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 590-A, DE

2006, DA SRA. LUIZA ERUNDINA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 58 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL". (GARANTE A REPRESENTAÇÃO
PROPORCIONAL DE CADA SEXO NA COMPOSIÇÃO DAS
MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO

SENADO E DE CADA COMISSÃO, ASSEGURANDO, AO
MENOS, UMA VAGA PARA CADA SEXO).

Presidente: Emilia Fernandes (PT)
1º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM)
2º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
Relator: Rose de Freitas (PMDB)
Titulares Suplentes

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

Antonio Carlos Chamariz Aline Corrêa
Bel Mesquita vaga do PHS Angela Portela
Emilia Fernandes Carlos Willian
Fátima Bezerra Gorete Pereira

Ibsen Pinheiro
Maria do
Rosário

Janete Rocha Pietá
Natan

Donadon
Maria Lúcia Cardoso 3 vagas
Rebecca Garcia
Rose de Freitas
Tonha Magalhães

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito 5 vagas
Marina Maggessi
Nilmar Ruiz
Solange Amaral
Thelma de Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes Alice Portugal
Luiza Erundina Lídice da Mata

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

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

Felipe Bornier

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023".
Presidente: Júlio Delgado (PSB)
1º Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (PDT)
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
3º Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM)
Relator: Roberto Santiago (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Aline Corrêa
Edgar Moury Carlos Alberto Canuto
Íris de Araújo Dr. Adilson Soares
Pedro Eugênio Eudes Xavier
Pedro Henry José Guimarães
Reinhold Stephanes (Licenciado) Nelson Pellegrino (Licenciado)
Sandro Mabel 3 vagas
2 vagas

PSDB/DEM/PPS
Felipe Maia Andreia Zito
Fernando Coruja Efraim Filho
Francisco Rodrigues Fernando Chucre
José Aníbal Fernando de Fabinho
Paulo Renato Souza
(Licenciado)

Leandro Sampaio

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado Daniel Almeida
Paulo Pereira da Silva Sergio Petecão

PV
Roberto Santiago Lindomar Garçon

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A s/ 170
Telefones: 3216.6206
FAX: 3216.6225



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 630, DE 2003, DO SENHOR

ROBERTO GOUVEIA, QUE "ALTERA O ART. 1º DA LEI N.º
8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990, CONSTITUI FUNDO

ESPECIAL PARA FINANCIAR PESQUISAS E FOMENTAR A
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA A PARTIR

DA ENERGIA SOLAR E DA ENERGIA EÓLICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA).

Presidente: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
3º Vice-Presidente: Duarte Nogueira (PSDB)
Relator: Fernando Ferro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bernardo Ariston Airton Roveda
Ernandes Amorim Aline Corrêa
Fernando Ferro Aníbal Gomes
Fernando Marroni Carlos Abicalil
João Maia Eudes Xavier
Neudo Campos Marcos Lima
Paulo Henrique Lustosa Nazareno Fonteles
Paulo Teixeira 2 vagas
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer
Arnaldo Jardim Guilherme Campos
Betinho Rosado Luciano Pizzatto
Duarte Nogueira Silvio Lopes
José Carlos Aleluia Urzeni Rocha

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna Átila Lira
Beto Albuquerque 1 vaga

PV
Edson Duarte Antônio Roberto

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 694, DE 1995, QUE "INSTITUI AS
DIRETRIZES NACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO

URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Eduardo Sciarra (DEM)
1º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT)
2º Vice-Presidente: Fernando Chucre (PSDB)
3º Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
Relator: Angela Amin (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Aline Corrêa

Chico da Princesa
Arnaldo Faria de

Sá
Francisco Praciano Carlos Zarattini
Jackson Barreto Edinho Bez
João Magalhães vaga do PSOL Gilmar Machado
José Airton Cirilo José Chaves
Mauro Lopes Jurandy Loureiro
Pedro Chaves Paulo Teixeira
Pedro Eugênio Ratinho Junior
Pedro Fernandes

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Carlos Sampaio
Eduardo Sciarra Cláudio Diaz
Fernando Chucre Geraldo Thadeu
José Carlos Vieira Vitor Penido

1 vaga 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Chico Lopes Julião Amin
1 vaga Silvio Costa

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira 1 vaga

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

1 vaga

Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.481, DE 2007, QUE "ALTERA A LEI
Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, E A LEI Nº 9.998, DE
17 DE AGOSTO DE 2000, PARA DISPOR SOBRE O ACESSO

A REDES DIGITAIS DE INFORMAÇÃO EM
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO". (FUST)

Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
1º Vice-Presidente: Vilson Covatti (PP)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bilac Pinto Andre Vargas
Colbert Martins Angela Amin
Jorge Bittar (Licenciado) Dr. Adilson Soares
Magela Eudes Xavier
Paulo Henrique Lustosa Paulo Teixeira
Paulo Roberto Rebecca Garcia
Raul Henry 3 vagas
Vilson Covatti
Walter Pinheiro (Licenciado)

PSDB/DEM/PPS
Jorge Khoury Arnaldo Jardim
Julio Semeghini Eduardo Sciarra
Leandro Sampaio Emanuel Fernandes
Lobbe Neto Paulo Bornhausen
Vic Pires Franco Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ariosto Holanda 2 vagas
1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6205
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO

FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O
APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO

PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Bel Mesquita (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Celso Maldaner
Bel Mesquita Colbert Martins
Dalva Figueiredo Fernando Ferro
Edio Lopes Homero Pereira



Eduardo Valverde Jurandil Juarez
Ernandes Amorim Neudo Campos
José Otávio Germano Paulo Roberto
Lúcio Vale Paulo Rocha
1 vaga Vignatti

PSDB/DEM/PPS
João Almeida Arnaldo Jardim
Marcio Junqueira Paulo Abi-ackel
Moreira Mendes Pinto Itamaraty
Urzeni Rocha Waldir Neves
Vitor Penido 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena 2 vagas
Perpétua Almeida

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.627, DE 2007, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE OS SISTEMAS DE
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, REGULAMENTA A

EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DESTINADAS AO
ADOLESCENTE, EM RAZÃO DE ATO INFRACIONAL, ALTERA
DISPOSITIVOS DA LEI NO 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990,

QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Givaldo Carimbão (PSB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Couto (PT)
3º Vice-Presidente: Felipe Bornier (PHS)
Relator: Rita Camata (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Andrade Fátima Pelaes
Eduardo Valverde Leonardo Monteiro
Elcione Barbalho Luciana Costa
Jofran Frejat Maria do Rosário
Luiz Couto Paulo Henrique Lustosa
Pedro Wilson 4 vagas
Rita Camata
Sérgio Moraes
Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra (Licenciado) Andreia Zito
Eduardo Barbosa João Campos
Lobbe Neto Jorginho Maluly
Moreira Mendes Raimundo Gomes de Matos
Nilmar Ruiz 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Givaldo Carimbão Manuela D'ávila
Sueli Vidigal Paulo Rubem Santiago

PV
Antônio Roberto Marcelo Ortiz

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6205
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2.452, DE 2007, DA CPI - CRISE DO

SISTEMA DE TRÁFEGO AÉREO BRASILEIRO, QUE "ALTERA

A LEI Nº 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986 - CÓDIGO
BRASILEIRO DE AERONÁUTICA".

Presidente: Luiz Sérgio (PT)
1º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
2º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Relator: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Devanir Ribeiro
Beto Mansur Fernando Marroni
Carlos Zarattini Marcelo Teixeira
Hugo Leal vaga do PRB Ricardo Barros

Leo Alcântara
Sabino Castelo

Branco
Luiz Bittencourt Vander Loubet

Luiz Sérgio
Vital do Rêgo

Filho
Marcelo Castro 2 vagas
Pepe Vargas
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Otavio Leite
Geraldo Thadeu Paulo Abi-ackel
Jorge Tadeu Mudalen (Licenciado) 3 vagas
Jorginho Maluly
Vanderlei Macris

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado 2 vagas
1 vaga

PV
Dr. Nechar 1 vaga

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

Cleber Verde

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II Pavimento Suprior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3057, DE 2000, DO SENHOR BISPO

WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2º NO ART. 41, DA LEI Nº 6.766,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO

PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO",
ESTABELECENDO QUE PARA O REGISTRO DE

LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR
IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE

1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR

OUTRO ÓRGÃO.
Presidente:
1º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Angela Amin (PP)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Renato Amary (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Alex Canziani
Carlos Eduardo Cadoca Beto Mansur
José Eduardo Cardozo Celso Maldaner
José Guimarães Celso Russomanno
Luiz Bittencourt Edson Santos (Licenciado)
Luiz Carlos Busato Homero Pereira
Marcelo Melo José Airton Cirilo
2 vagas Zezéu Ribeiro

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim Bruno Araújo



Fernando Chucre Dimas Ramalho
Jorge Khoury Eduardo Sciarra
Renato Amary Gervásio Silva
1 vaga Ricardo Tripoli vaga do PSOL

Solange Amaral
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Arnaldo Vianna Chico Lopes
1 vaga Gonzaga Patriota

PV
José Paulo Tóffano Sarney Filho

PSOL

Ivan Valente
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a

vaga)
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6212
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3460, DE 2004, DO SR. WALTER

FELDMAN, QUE "INSTITUI DIRETRIZES PARA A POLÍTICA
NACIONAL DE PLANEJAMENTO REGIONAL URBANO, CRIA

O SISTEMA NACIONAL DE PLANEJAMENTO E
INFORMAÇÕES REGIONAIS URBANAS E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" (ESTATUTO DA METRÓPOLE).
Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
1º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (DEM)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
Relator: Indio da Costa (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Dalva Figueiredo
Andre Vargas Eduardo Cunha
Antônio Andrade Filipe Pereira
Bel Mesquita Geraldo Simões
Décio Lima João Leão
Dr. Paulo César Paulo Teixeira
José Otávio Germano 3 vagas
Marcelo Melo
Zezéu Ribeiro

PSDB/DEM/PPS
Fernando Chucre André de Paula
Fernando de Fabinho Paulo Magalhães
Indio da Costa 3 vagas
Leandro Sampaio
Luiz Carlos Hauly

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano Evandro Milhomen
Manuela D'ávila (Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
Fernando Gabeira Antônio Roberto

PHS
Felipe Bornier 1 vaga

PRB
Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 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:
Relator: Ciro Gomes (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Augusto Farias Carlos Willian
Carlos Eduardo Cadoca João Maia
Eduardo da Fonte Marcelo Guimarães Filho
João Magalhães Paes Landim
Magela Ricardo Barros
Miguel Corrêa Vadão Gomes
Sandro Mabel 3 vagas
Vignatti
1 vaga

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
1 vaga 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 3.960, DE 2008, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA AS LEIS NºS 7.853, DE 24 DE
OUTUBRO DE 1989, 9.650, DE 27 DE MAIO 1998, 9.984, DE 17

DE JULHO DE 2000, E 10.683, DE 28 DE MAIO DE 2003,
DISPÕE SOBRE A TRANSFORMAÇÃO DA SECRETARIA

ESPECIAL DE AQÜICULTURA E PESCA DA PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA EM MINISTÉRIO DA PESCA E

AQÜICULTURA, CRIA CARGOS EM COMISSÃO DO GRUPO-
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES - DAS,

FUNÇÕES COMISSIONADAS DO BANCO CENTRAL - FCBC E
GRATIFICAÇÕES DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

DA REPÚBLICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Presidente: Flávio Bezerra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Silas Câmara (PSC)
2º Vice-Presidente: Wandenkolk Gonçalves (PSDB)
3º Vice-Presidente: Evandro Milhomen (PCdoB)
Relator: José Airton Cirilo (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Celso Maldaner Assis do Couto
Flávio Bezerra Átila Lins
Geraldo Pudim Gerson Peres
Iriny Lopes Gorete Pereira
João Maia José Guimarães
José Airton Cirilo Marinha Raupp
Luiz Sérgio Moises Avelino
Paulo Roberto Pastor Pedro Ribeiro vaga do PHS

Silas Câmara vaga do PHS Paulo Rocha
Zonta Vignatti

PSDB/DEM/PPS
Duarte Nogueira Rômulo Gouveia
João Campos William Woo
Marcos Montes 3 vagas
Onyx Lorenzoni
Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN



Evandro Milhomen Julião Amin
Givaldo Carimbão Sandra Rosado

PV
Sarney Filho Edson Duarte

PHS
(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): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.212, DE 2004, DO SR. ÁTILA LIRA,

QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 9.394, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E

BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FIXANDO NORMAS PARA A EDUCAÇÃO
SUPERIOR DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE

ENSINO).
Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Professor Setimo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorginho Maluly (DEM)
3º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
Relator: Jorginho Maluly (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Angelo Vanhoni Fátima Bezerra
Carlos Abicalil Maria do Rosário
Gastão Vieira (Licenciado) Milton Monti
João Matos Nazareno Fonteles
José Linhares Raul Henry
Lelo Coimbra Reginaldo Lopes
Luciana Costa 4 vagas
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Wilson
Professor Setimo

PSDB/DEM/PPS
Clóvis Fecury Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Efraim Filho
Jorginho Maluly Geraldo Thadeu
José Carlos Aleluia 3 vagas
Lobbe Neto
Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Chico Lopes
Átila Lira Dr. Ubiali
Sueli Vidigal Severiano Alves

PV
Marcelo Ortiz Fábio Ramalho

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.305, DE 2004, DO SR. EDUARDO

VALVERDE, QUE "DISPÕE SOBRE A PROFISSÃO DE
AGENTE DE SEGURANÇA PRIVADA E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Filipe Pereira (PSC)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

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

Antonio Carlos
Biscaia

Arnaldo Faria de Sá

Eduardo Valverde Emiliano José
Filipe Pereira Fernando Melo
Flávio Bezerra Lelo Coimbra
José Otávio
Germano

Leonardo Monteiro

Luiz Carlos Busato Marcelo Itagiba
Neilton Mulim Osmar Serraglio
Paulo Pimenta Paes de Lira vaga do PSDB/DEM/PPS

Professor Setimo Pastor Pedro Ribeiro
Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Andreia Zito
Guilherme Campos Major Fábio
João Campos Pinto Itamaraty

Luciano Pizzatto
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

William Woo 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Givaldo Carimbão Capitão Assumção
Sérgio Brito Francisco Tenorio

PV
Roberto Santiago 1 vaga

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5.186, DE 2005, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO
DE 1998, QUE INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2º Vice-Presidente: Silvio Torres (PSDB)
3º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
Relator: José Rocha (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Deley
Asdrubal Bentes Luiz Carlos Busato
Dr. Rosinha Marcelo Teixeira
Eudes Xavier Mendes Ribeiro Filho
Eugênio Rabelo Vital do Rêgo Filho
Gilmar Machado 4 vagas
Hermes Parcianello
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho

PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos Marcos Montes
Humberto Souto Zenaldo Coutinho
Luiz Carlos Hauly 3 vagas
Silvio Torres
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fábio Faria Beto Albuquerque
Manuela D'ávila Marcos Medrado

PV
Ciro Pedrosa 1 vaga

PSOL
Luciana Genro Ivan Valente
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6207
FAX: 3216-6225



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6.264, DE 2005, DO SENADO

FEDERAL, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL".

Presidente: Carlos Santana (PT)
1º Vice-Presidente: Damião Feliciano (PDT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Janete Rocha Pietá (PT)
Relator: Antônio Roberto (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Santana Carlos Bezerra
Janete Rocha Pietá Dalva Figueiredo
Leonardo Quintão Dr. Rosinha
Luis Carlos Heinze Gilmar Machado
Márcio Marinho Luiz Alberto
Pastor Manoel Ferreira Moacir Micheletto
Paulo Henrique Lustosa Paulo Roberto
Veloso Tonha Magalhães
Vicentinho Valdir Colatto

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Andreia Zito
João Almeida Gervásio Silva
Marcio Junqueira Guilherme Campos
Onyx Lorenzoni Indio da Costa
Raul Jungmann Marcos Montes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano Edmilson Valentim
Evandro Milhomen Paulo Rubem Santiago

PV
Antônio Roberto 1 vaga

PHS
Felipe Bornier 1 vaga
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 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 DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.927, DE 2003, DO SR. FERNANDO
DE FABINHO, QUE "ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI Nº
10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001, PARA ISENTAR AS

EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO
MUNICIPAL E TRANSPORTE COLETIVO URBANO

ALTERNATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE"

Presidente: Jackson Barreto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Vitor Penido (DEM)
2º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Zarattini Aline Corrêa
Chico da Princesa Andre Vargas
Francisco Praciano Angela Amin vaga do PSDB/DEM/PPS

Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

João Leão Carlos Santana
João Magalhães Carlos Willian
José Chaves Dr. Paulo César
Mauro Lopes Hugo Leal
Zezéu Ribeiro Jilmar Tatto

Luiz Carlos Busato
Marcelo Melo

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Sciarra Arolde de Oliveira

Fernando Chucre
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Humberto Souto 3 vagas
Raimundo Gomes
de Matos
Vitor Penido

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Gonzaga Patriota
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Paulo Rubem
Santiago

1 vaga

PV
Edson Duarte 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6218
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1, DE 2007, DO

PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCE DISPOSITIVO À LEI
COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000".

(PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC)



Presidente: Nelson Meurer (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro Fátima Bezerra
Eduardo Valverde Gorete Pereira
Flaviano Melo Luiz Fernando Faria
José Pimentel (Licenciado) Paes Landim
Leonardo Quintão Rodrigo Rocha Loures
Lúcio Vale 4 vagas
Mauro Benevides
Nelson Meurer
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Cláudio Diaz
Augusto Carvalho (Licenciado) Silvio Lopes
Zenaldo Coutinho 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Pompeo de Mattos

Arnaldo Vianna
(Dep. do PRB ocupa a

vaga)
Paulo Rubem Santiago vaga do

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

PV
Fernando Gabeira Edson Duarte

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini

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 PARA ANALISAR TODOS OS
ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB
Ibsen Pinheiro
Osmar Serraglio

PT
Cândido Vaccarezza
João Paulo Cunha
José Eduardo Cardozo
José Genoíno

PSDB
Bruno Araújo

DEM
Roberto Magalhães
Solange Amaral

PPS
Fernando Coruja

PCdoB
Aldo Rebelo
Flávio Dino

PSC
Regis de Oliveira

PTdoB
Vinicius Carvalho

Secretário(a): -

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 EXTERNA PARA ACOMPANHAR A
DESOCUPAÇÃO DA RESERVA INDÍGENA RAPOSA/SERRA

DO SOL
Titulares Suplentes

PMDB
Edio Lopes

PT
Francisco Praciano

PSDB
Urzeni Rocha

DEM
Marcio Junqueira

PR
Luciano Castro

PP
Neudo Campos

PSB
Maria Helena

PV
Fernando Gabeira
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA APURAR AS CONDIÇÕES E AS
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA SAÚDE NOS HOSPITAIS

DOS ESTADOS DO PARÁ E DO AMAPÁ.
Coordenador: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB
Bel Mesquita
Elcione Barbalho
Fátima Pelaes

PR
Dr. Paulo César

PP
Roberto Britto
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A TRAGÉDIA
CLIMÁTICA OCORRIDA NO ESTADO DE SANTA CATARINA.

Titulares Suplentes
PMDB

Acélio Casagrande
Celso Maldaner



Edinho Bez
João Matos
Mauro Mariani (Licenciado)
Valdir Colatto

PT
Décio Lima
Vignatti

PSDB
Gervásio Silva

DEM
Paulo Bornhausen

PR
Nelson Goetten

PP
Angela Amin
João Pizzolatti
Zonta

PPS
Fernando Coruja
Secretário(a): .

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO
DA UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL.

Coordenador: Maria do Rosário (PT)
Titulares Suplentes

PMDB
Gastão Vieira (Licenciado)
Osvaldo Reis

PT
Angela Portela
Marco Maia
Maria do Rosário
Paulo Pimenta
Pedro Wilson

PSDB
Professor Ruy Pauletti
Professora Raquel Teixeira

DEM
Germano Bonow
Lira Maia
Nilmar Ruiz

PP
Renato Molling

PTB
Luiz Carlos Busato

PCdoB
Manuela D'ávila
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA VISITAR AS ÁREAS ATINGIDAS
PELAS ENCHENTES NO ESTADO DO MARANHÃO.

Coordenador: Flávio Dino (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB
Gastão Vieira (Licenciado)
Pedro Novais
Professor Setimo

PT
Domingos Dutra

PSDB
Carlos Brandão
Pinto Itamaraty
Roberto Rocha

DEM
Clóvis Fecury
Nice Lobão

PR
Zé Vieira

PP
Waldir Maranhão (Licenciado)

PSB
Ribamar Alves

PDT
Davi Alves Silva Júnior
Julião Amin

PTB
Pedro Fernandes

PV
Sarney Filho

PCdoB
Flávio Dino

PRB
Cleber Verde
Secretário(a): -

GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS.
Coordenador: José Mentor (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Antonio Carlos Biscaia
Cândido Vaccarezza Arnaldo Faria de Sá
José Eduardo Cardozo Beto Mansur
José Mentor Carlos Abicalil
Mauro Benevides Carlos Eduardo Cadoca
Nelson Marquezelli Fátima Pelaes
Paulo Maluf Milton Monti
Reginaldo Lopes Rubens Otoni
Regis de Oliveira Zezéu Ribeiro
Sandro Mabel 2 vagas
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Raul Jungmann
Bruno Araújo 5 vagas
Bruno Rodrigues
José Carlos Aleluia
Ricardo Tripoli
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino 3 vagas
Miro Teixeira
1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Edigar Mão Branca
Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo II, Ala A, sala 153
Telefones: 3215-8652/8
FAX: 3215-8657

GRUPO TEMÁTICO PARA DISCUSSÃO DA REFORMA
POLÍTICA

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

Gerson Peres
Hugo Leal
Ibsen Pinheiro
Lincoln Portela
Luiz Carlos Busato
Vinicius Carvalho
2 vagas

PSDB/DEM/PPS
Fernando Coruja
Ronaldo Caiado
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino
Luiza Erundina
Rodrigo Rollemberg
Silvio Costa
Vieira da Cunha

PV



1 vaga
PSOL

Chico Alencar
PHS

1 vaga
PRB

Léo Vivas
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO PARA EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO À EVENTUAL INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA DE
PROJETOS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, SOBRE DIREITO
PENAL E PROCESSO PENAL, SOB A COORDENAÇÃO DO

SENHOR DEPUTADO JOÃO CAMPOS.
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia
Arnaldo Faria de Sá
Marcelo Itagiba
Vinicius Carvalho
1 vaga

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
Carlos Zarattini

PR
Luciano Castro

PP
Nelson Meurer

PDT
Mário Heringer

PSC
Hugo Leal

PMN
Silvio Costa
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EXAMINAR O
PARECER PROFERIDO PELA COMISSÃO ESPECIAL AO

PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, QUE DISPÕE SOBRE O
ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O

TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE, COM VISTAS A VIABILIZAR, JUNTO À

CASA, A DELIBERAÇÃO SOBRE A MATÉRIA.
Coordenador: Arnaldo Jardim (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB
Lelo Coimbra
Marcelo Almeida
Paulo Henrique Lustosa

PT
Fernando Ferro
Paulo Teixeira

PSDB
Paulo Abi-ackel

DEM
Jorge Khoury

PR
Maurício Quintella Lessa

PP
José Otávio Germano

PSB
Luiza Erundina

PTB
Armando Monteiro

PV
Dr. Nechar

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



PODER LEGISLATIVO 
SENADO FEDERAL 
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

PREÇO DE ASSINATURA 
 

SEMESTRAL 
 

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



� � � Títulos da série LEGISLAÇÃO

LOCAL DE VENDA

Mídia Livraria
Ed. Principal e Anexo IV 
da Câmara dos Deputados 
Telefone: (61) 3216-9070

INFORMAÇÕES 

Coordenação Edições Câmara 
Telefones: (61) 3216-5802/5809

E-mail: edicoes.cedi@camara.gov.br

� Código Civil, 3. ed. | ISBN 978-85-736-5538-4

� Código de Trânsito Brasileiro, 3. ed. | ISBN 978-85-736-5509-4

� Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência | ISBN 978-85-736-5579-7

� Estatuto da Cidade | ISBN 978-85-736-5531-5

� Estatuto da Criança e do Adolescente, 6. ed. | ISBN 978-85-736-5531-5

� Estatuto do Desarmamento, 2. ed. | ISBN 978-85-736-5517-9

� Estatuto do Idoso, 3. ed. | ISBN 978-85-736-5552-0

� Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa  
de Pequeno Porte – Simples Nacional | ISBN 978-85-736-5518-6

� Legislação Brasileira sobre Doação de Órgãos 
Humanos e de Sangue | ISBN 978-85-736-5510-0

� Legislação Brasileira sobre Educação | ISBN 978-85-736-5549-0

� Legislação Brasileira sobre Gestão 
de Finanças Públicas | ISBN 978-85-736-5508-7

� Legislação Brasileira sobre Pessoas Portadoras de 
Deficiência, 3. ed. ISBN 978-85-736-5554-4

� Legislação da Mulher, 2. ed. | ISBN 978-85-736-5553-7

� Lei de Execução Penal | ISBN 978-85-736-5498-8

� Lei de Proteção a Vítimas e 
a Testemunhas, 2. ed. | ISBN 978-85-736-5505-6

� Sistema Nacional de Políticas Públicas 
sobre Drogas – SISNAD | ISBN 978-85-736-5482-0
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